
 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:           /STP-XDKT&TDTHPL 

V/v áp dụng pháp luật trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày        tháng 02  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2021); Chỉ chị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Hải Dương về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19. Căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương, để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; đồng thời, 

bảo đảm các điều kiện cũng như thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động 

các nguồn lực xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm chủ động, 

tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp 

phần hoàn thành thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Sở Tư pháp ban hành kèm theo Công văn này “Tài liệu tham khảo áp dụng 

pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” để các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương tham khảo trong quá trình thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                              

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, TP; 

- Các phòng, đơn vị thuộc STP; 

- Lưu: VT, phòng XDKT&TDTHPL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Giáp 
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