
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số: 103/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trong 

 hoạt động bổ trợ tư pháp. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

- Các tổ chức hành nghề luật sư;  

- Các tổ chức hành nghề công chứng; 

- Các tổ chức giám định tư pháp; 

- Các Trung tâm tư vấn pháp luật; chi nhánh của Trung tâm; 

- Trung tâm hòa giải thương mại quốc gia - 

   khu  vực phía Bắc; 

- Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 

   và Trung tâm tư vấn pháp luật. 

  

Thực hiện Văn bản số 346/BTP-BTTP ngày 04/02/2021 của Bộ Tư pháp về 

việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 2601/VPCP-KGVX của Văn 

phòng chính phủ về phòng, chống COVID-19, Sở Tư pháp đề nghị các tổ chức 

hành nghề bổ trợ tư pháp (như kính gửi) trên địa bàn tỉnh thực hiện các công việc 

sau: 

1. Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

2. Người đứng đầu các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp (như kính gửi) 

trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, trong đó lưu ý các biện pháp 

sau: 

- Những nội dung công việc có thể thực hiện trực tuyến hoặc thông qua 

các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, bưu chính, mạng Internet…) thì 

sử dụng các phương thức giao dịch đó; 

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao 

tiếp; 

- Bố trí đầy đủ phương tiện phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo 

của cơ quan y tế. 
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp, điện thoại 02073 922 832) để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (b/cáo); 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Hội công chứng viên tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- Như trên (thực hiện); 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL (Lan) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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