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PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2082/BTP-BCĐ 

V/v tổ chức công việc và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị 

       Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

     Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang có 

nhiều chuyển biến tích cực, trong những ngày qua không ghi nhận số ca mắc 

mới trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư pháp đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai tổ chức công việc cho toàn bộ 100% công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị kể từ ngày 28/6/2021.  

2. Tiếp tục quán triệt nghiêm công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 Bộ Tư pháp; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của 

dịch bệnh; thực hiện tốt thông điệp “5K” gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động đeo khẩu trang và thường xuyên sử dụng dung dịch sát khuẩn 

tay trong suốt thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị và tham gia các cuộc họp. 

Khách đến liên hệ công tác hoặc đăng ký tiếp công dân phải thực hiện khai báo 

y tế, đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt theo quy định của cơ quan, đơn vị. 

Trên đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Tư 

pháp về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./. 
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- Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (TT). 
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