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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện công tác chỉ huy 
 phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Tư pháp 

 

Thực hiện Văn bản số 3242/UBND-KGVX ngày 02/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc báo cáo công tác chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

toàn tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện, như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 19/01/2021 về 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2021 

trong đó có nội dung tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa 

phòng chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; Quyết 

định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang gồm 12 thành viên, đồng thời ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo và tổ chức triển khai thực hiện1. Từ ngày 01/01/2021 đến nay, Sở Tư pháp 

đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid-19. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ 

đạo của của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và 

tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan; hạn chế 

các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm túc yêu 

cầu 5K trong phòng, chống dịch; yêu cầu công dân, khách đến giao dịch đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào cơ sở giao dịch; thực hiện vệ sinh cơ 

quan bằng dung dịch khử khuẩn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phòng, chống dịch; triển khai thực hiện việc khai báo y tế, kiểm 

soát người ra, vào cơ quan bằng mã QR code; 100% công chức, viên chức, 

                                        
1 Quyết định số 154/QĐ-STP ngày 09/7/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 182/QĐ-STP ngày 14/8/2021 về việc ban hành quy chế làm việc 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 



người lao động Sở Tư pháp đã cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, Sổ sức 

khỏe điện tử; rà soát, lập danh sách và tổ chức cho công chức, viên chức, người 

lao động Sở Tư pháp tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến ngày 

03/9/2021, Sở Tư pháp đã có 47/55 người được tiêm đầy đủ 02 mũi vắc xin 

phòng covid-19, đạt 85,45%; 06/55 người đã được tiêm 01 mũi vắc xin phòng 

covid-19, chiếm 10,91%; còn 02/55 người chưa tiêm, chiếm 3,64%  (nguyên 

nhân do chưa đủ điều kiện tiêm). 

Từ 01/01/2021 đến nay, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 02 dự thảo 

Quyết định2, thẩm định 01 dự thảo Quyết định3 quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 03 Văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch 

covid-194. Ban hành 03 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-195; biên soạn 29 

bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh (trong đó 03 bộ tài 

liệu đã được biên tập lại do văn bản pháp luật là căn cứ biên soạn tài liệu đã 

được sửa đổi, bổ sung), đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 

(http://sotuphap.tuyenquang.gov.vn, mục: Phổ biến, giáo dục pháp luật/Tài liệu 

tuyên truyền), Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang và Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang6, đồng thời để 

                                        
2 Gồm: (1) dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các 

cơ sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19; (2) dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ đối tượng lao  

động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
3 Dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao  đ ộng  tự 

do) và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 
4 Văn bản số 547/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/6/2021 của Sở Tư pháp về việc đề xuất sửa đổi 

các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19. 
5 Gồm: Văn bản số 115/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 432/STP-

XDKTTHPL&PBGDPL ngày 11/5/2021 của Sở Tư pháp về việc gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh; Văn bản số 980/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; 
6 Gồm: (1) Hỏi- đáp pháp luật về các hành vi bi nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ của người bệnh; (2) Hỏi- 

đáp Luật Khám bệnh, chữa bệnh về quyền, nghĩa vụ của người hành nghề; hình thức tổ chức, điều kiện hoạt 

động, quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; (3) Hỏi- đáp một số quy định của pháp luật về 

công bố dịch; ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, các biện pháp chống dịch; (4) Hỏi- đáp quy định của pháp 

luật về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, giám sát bệnh truyền nhiễm, phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; kiểm dịch y tế biên giới; (5) Hỏi- đáp quy định của pháp luật về k iểm dịch y tế biên 

giới đối với người; (6) Hỏi- đáp quy định của pháp luật về k iểm dịch y tế biên giới đối với hàng hóa; (7) Hỏi- 

đáp quy định của pháp luật về k iểm dịch y tế biên giới đối với phương tiện vận tải; (8) Tìm hiểu quy định của 

pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; (9) Tìm hiểu quy đ ịnh  của  

pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản; (10) Tìm hiểu quy định của pháp luật về cách ly y tế, cưỡng chế 

cách ly y tế; (11) Tìm hiểu quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong th ời  g ian  

có dịch; (12) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 thuộc 

tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; (13) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi 

phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội đầu cơ; (14) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự 

đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội chống người thi hành công vụ ; 



thuận tiện cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình khai thác, sử dụng tài 

liệu nêu trên, Sở Tư pháp đã biên tập bộ tài liệu “Tài liệu tuyên truyền pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh”, trong đó tập hợp các quy định của pháp luật hiện 

hành về phòng, chống dịch bệnh, gửi đến 151 các cơ quan, đơn vị, cá nhân để 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch 

bệnh cho cán bộ, nhân dân thuộc phạm vi quản lý; Phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh uỷ quán triệt, hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu truyền pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh tại Hội nghị giao ban báo chí của tỉnh. Ban hành 02 văn bản chỉ 

đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp7; 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Sở Y tế; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP.KXThành.06b. 
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Nguyễn Thị Thược 

 

                                                                                                                          
(15) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định  

thuộc tội phạm quy định về an toàn ở nơi đông người; (16) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi  

phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; (17) Tờ gấp Bạn 

cần biết Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội làm 

nhục người khác; (18) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch 

COVID-19 được xác định thuộc tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người; (19) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử 

lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội đưa hoặc sử dụng 

trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; (20) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi 

phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội buôn lậu; (21) Tờ gấp Bạn cần biết: Quy định 

của pháp luật hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã  

hội do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; (22) Tờ gấp Bạn cần biết: Điều kiện vay vốn; hồ sơ, thủ tục xác 

nhận, phê duyệt của người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao 

động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; (23) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, 

thủ tục hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do  ảnh  

hưởng của đại dịch COVID-19; (24) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; 

(25) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động bị chấm 

dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng 

của đại dịch COVID-19; (26) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ hộ kinh 

doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
7 Gồm: Văn bản số 103/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động bổ trợ tư pháp; Văn bản số 466/STP-BT&HCTP 

ngày 18/5/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp Phòng, chống dịch COVID-19. 
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DANH SÁCH 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Báo cáo số: 191/BC-STP ngày 03/09/2021 của Sở Tư pháp) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Bà Nguyễn Thị Thược 
Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng 

Ban Chỉ đạo 

0912.834.815 

02073822121 

2 Ông Nguyễn Hữu Trúc 

Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công 

đoàn Sở Tư pháp; thành viên Ban 
Chỉ đạo 

0976.237.888 

02073822188 

3 
Bà Đặng Thị Thanh 

Hương 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành 

viên Ban Chỉ đạo 

0915.475.975 

02073822859 

4 Bà Lý Thị Hương Giang 

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, 

thành viên, thường trực Ban Chỉ 

đạo 

0987.735.278 

02073822159 

5 Bà Nguyễn Thị Vân 
Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, 

thành viên Ban Chỉ đạo 

0967.792.569 

02073922629 

6 Bà Vũ Thị Minh Hiền 

Trưởng phòng Xây dựng, kiểm 
tra, thi hành pháp luật và Phổ 

biến giáo dục pháp luật, thành 

viên Ban Chỉ đạo 

0904.811.389 

02073922629 

7 Bà Lý Thị Thu Hà 

Trưởng phòng Bổ trợ và hành 

chính tư pháp, thành viên Ban 

Chỉ đạo 

0914.956.909 

02073922832 

8 Bà Lại Khoa Lâm 

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước, thành viên Ban 

Chỉ đạo 

0912.674.746 

02073827371 

9 Bà Đoàn Diệu Thúy 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
Đấu giá tài sản, thành viên Ban 

Chỉ đạo 

0943.680.899 

02073816375 

10 Ông Nịnh Văn Thành 
Trưởng phòng Công chứng số 1, 

thành viên Ban Chỉ đạo 

0912.387.417 

02073822158 

11 Bà Nguyễn Ngọc Loan 
Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở 

Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo 

0966.399.262 

02073818154 

12 Ông Nguyễn Đức Thành 
Tiểu đội trưởng tiểu đội tự vệ Sở 

Tư pháp, thành viên Ban Chỉ đạo 

0915.113.779 

02073818153 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-04T14:23:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-09-04T16:04:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




