
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 73/STP-VP 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-

TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Văn bản số 109/UBND-

KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh 

về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 

Điện Biên, ngày 19 tháng 01 năm 2021 

 

      Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở  

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-Tg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính 

Phủ và Công văn số 109/UBND-KGVX ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 (có bản sao 

gửi kèm). Giám đốc Sở Tư pháp yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, khu dân 

cư, các nơi có nguy cơ cao thường xuyên tập trung nhiều người, như: Bộ phận 1 

cửa, Phòng Công chứng số 1, Trung tâm dịch vụ đấu giá, phòng chuyên môn có 

giao dịch với nhiều người; chấp hành đúng các quy định phòng chống dịch của 

Chính phủ đề ra ở những nơi tập trung đông người, như: Siêu thị, chợ, sân bay, bến 

xe, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp...; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, 

chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị mình, nhất là 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu xuân mới. 

2. Tuyên truyền và thường xuyên nhắc nhở công chức, viên chức và 

người lao động đeo khẩu trang tại nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người 

hoặc tham gia các lễ hội, sự kiện. Nếu có tham gia các sự kiện tập trung đông 

người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. 

Yêu cầu các phòng, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung 

trên (đăng tải trên zalo của cơ quan). Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu 

có vấn đề gì vướng mắc thông báo về Văn phòng Sở (qua đồng chí Nguyễn Thị 

Xuân Hường- Chánh Văn phòng Sở theo số điện thoại: 0976828908) để tổng 

hợp, trình Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Vừ A Bằng, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Đình Quế 
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