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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả  

công tác phòng, chống dịch COVID-19 
 Hà Nội, ngày        tháng  5  năm 2021 

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ 

Hiện nay, diễn biến của dịch bệnh trên thế giới ngày càng phức tạp, nhất là 

tại các nước có chung đường biên giới với nước ta; đặc biệt, đã bắt đầu xuất hiện 

các ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 

02 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy 

định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự 

giác của từng cá nhân trong việc thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, 

chống dịch. 

2. Tổ chức thông báo ngay tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động 

đã di chuyển qua các địa phương và về Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30/4 – 01/5 vừa 

qua thực hiện khai báo y tế theo mẫu; đối với công chức, viên chức, người lao động, 

học viên, sinh viên về từ các địa bàn, địa phương có dịch, cần phải hạn chế ra khỏi 

nhà nếu không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện làm việc trực 

tuyến. Lập danh sách các trường hợp trở về từ vùng có dịch (theo các Thông báo 

chính thức của Bộ Y tế), báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ) 

trước 16h00 ngày 04/5/2021 (thứ Ba) để tổng hợp. 

3.  Chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức, người lao động thường xuyên theo 

dõi các thông báo của Bộ Y tế và lịch trình di chuyển của các ca nhiễm COVID-19 

đã được công bố để tự giác thực hiện ngay các biện pháp khai báo, cách ly, giãn 

cách phù hợp, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Nghiên cứu, thực hiện theo 

Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái 

bình thường mới” được ban hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 

08/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Tuân thủ nghiêm quy định 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tập trung – Khai báo y tế) của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia, thực hiện 

đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc; không sử dụng điều hoà trung tâm; 

tăng cường các cuộc họp làm việc trực tuyến, bảo đảm khoảng cách 01m hoặc có 

tấm chắn giữa các vị trí ngồi tại nơi làm việc.  

- Tạm dừng kế hoạch cử các đoàn công tác có liên quan đến vùng dịch cho 

đến khi có thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 về dỡ bỏ các biện 
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pháp phòng dịch; các cơ sở của các đơn vị tại vùng có dịch thực hiện làm việc hoàn 

toàn theo hình thức trực tuyến. 

- Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong tiếp, làm việc với các 

đoàn khách quốc tế và tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế. 

4. Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có trụ sở đóng bên ngoài Trụ sở 

Bộ kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế, xuất trình giấy tờ, khai báo nơi đến, đơn vị 

đăng ký công tác đối với khách đến liên hệ công tác; thực hiện đo thân nhiệt; 

theo dõi chặt chẽ tình hình đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời; sẵn sàng kích 

hoạt các kịch bản ứng phó với dịch không để bị động, bất ngờ với các tình huống 

phát sinh. 

5. Tổng cục Môi trường phối hợp với Bộ Y tế theo dõi, hướng dẫn các địa 

phương tăng cường xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế; cơ sở cách ly y tế tập 

trung, cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, các cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập 

trung, các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

6. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên, môi trường đảm bảo 

các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo các hoạt đông chỉ đạo 

điều hành của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ diễn ra thông suốt trong mọi tình 

huống. 

7. Các Trường trực thuộc Bộ thực hiện đào tạo theo hình thức trực tuyến theo 

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chương trình đào tạo. 

8. Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch 

bệnh; chủ động triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; đồng thời tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trong kế 

hoạch công tác năm 2021, tăng cường trao đổi, làm việc với các địa phương theo 

hình thức trực tuyến, đảm bảo các hoạt động thông suốt, kịp thời giải quyết hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; chịu trách 

nhiệm trước Bộ trưởng nếu để xảy ra tình trạng ách tắc làm ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Đảng ủy Bộ; Đảng ủy khối cơ sở Bộ tại TP. Hồ Chí Minh; 

- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM Bộ, 

  Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 

- Bộ Y tế; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Võ Tuấn Nhân 
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