
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:           /BTNMT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp 

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

Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, 

khó lường, do chủng mới của vi rút có độ nguy hiểm cao, lây lan nhanh. Trong bối 

cảnh dịch bệnh có nguy cơ cao lây lan ra cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương quán triệt tới 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đẩy mạnh, quyết 

liệt hơn nữa trong việc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và 

triển khai thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Tăng cường phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản 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, Lãnh đạo Bộ và của chính quyền địa phương đã ban hành trong 

thời gian qua. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác với dịch bệnh; phải quán triệt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, 

xem công tác phòng, chống dịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 

của cơ quan, đơn vị. 

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

dõi, cập nhật 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. Yêu cầu tất cả cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội 

phải thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu tại Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 

24/5/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định của pháp luật hiện hành 

tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch trong cơ quan, đơn vị; quán triệt công chức, viên chức, người lao động 

có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về phát ngôn và cung cấp 

thông tin; không lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc hoặc chưa được cơ quan 

chức năng kiểm chứng; kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo 

đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

4. Bố trí 50% công chức, viên chức, người lao động luân phiên làm việc 

online tại nhà; đối với phòng làm việc có từ 02 người trở lên phải bố trí đảm bảo 

khoảng cách tối thiểu 02m giữa các vị trí làm việc, hạn chế đi lại trao đổi giữa các 

đơn vị, các phòng làm việc tại cơ quan; thực hiện nhiệm vụ báo cáo sức khỏe và 

tình hình đơn vị về Tổ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 
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Bộ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho công 

chức, viên chức, người lao động làm việc online đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, đồng thời quản lý công chức, viên chức, người 

lao động theo quy định.  

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 động chỉ đạo điều 

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

huống. 

5. Chủ động và có kế hoạch về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế; khẩn trương 

rà soát, cập nhật các phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp trong tình hình mới, 

bảo đảm sẵn sàng ứng phó đối với diễn biến xấu của dịch bệnh trên diện rộng. 

6. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhà ở nằm trong khu vực 

khoanh vùng dịch hoặc có tiếp xúc với các nguồn lây bệnh thuộc diện F1, F2, F3 chấp 

hành nghiêm các yêu cầu, chỉ định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế nơi cư trú 

và chủ động báo cáo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ động thực hiện các biện pháp 

tự giãn cách, cách ly; thường xuyên báo cáo tình hình với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chủ động chỉ đạo thực hiện ngay các biện 

pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19, Bộ Y tế, Công văn số 2663/BTNMT-VP ngày 18/5/2021 của Bộ, 

báo cáo ngay về Tổ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ. 

7. Công chức, viên chức, người lao động khi có các triệu chứng như: đau nhức 

đầu, khó chịu, sốt cao, đau họng, viêm phổi, chảy nước mũi, ho, khó thở, đau mỏi 

cơ,… tuyệt đối không đến cơ quan, khẩn trương thông báo và thực hiện theo hướng 

dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Trường hợp có các triệu chứng nêu trên 

khi làm việc tại cơ quan phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, không di 

chuyển ra khỏi phòng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo ngay với 

y tế cơ quan, cơ quan y tế của địa phương và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của Bộ xử lý kịp thời. 

8. Lãnh đạo Bộ tuyên dương Văn phòng Bộ đã kịp thời tham mưu các biện 

pháp phòng, chống dịch trong vụ việc nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm covid-19 ngày 

24/5/2021 vừa qua. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chủ động, quyết liệt hơn nữa 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Trước mắt, các cán bộ, công chức, người lao động có tiếp xúc gần với ca nghi 

ngờ có dấu hiệu nhiễm Covid-19 ở Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Khoa học và Công 

nghệ được bố trí làm việc tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và 

thường xuyên theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 24/5/2021); kịp 

thời báo cáo cơ quan y tế địa phương và thủ trưởng cơ quan, đơn vị phụ trách trực 

tiếp nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Riêng đối với trường hợp nghi ngờ có 

dấu hiệu nhiễm Covid-19 phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của cơ quan y tế và 
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báo cáo thường xuyên về tình trạng sức khỏe của mình cho Thủ trưởng đơn vị và Tổ 

thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ. 

9. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn các đơn vị thực hiện biểu 

mẫu báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh để áp dụng thống nhất trong các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Hoàn thiện kịch bản phòng, chống dịch an toàn tại 

trụ sở số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội đúng theo các quy định và Kế hoạch số 

01/KH-BCĐ ngày 10/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ; 

cập nhật thêm thông tin về tình hình dịch bệnh hiện nay để khi có vụ việc xảy ra thì 

kích hoạt nhanh chóng phương án xử lý phù hợp, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều 

hành hiệu quả hơn. 

10. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và 

trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên của 

đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, 

chống dịch tại công sở. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc, quyết liệt thực hiện. Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của Bộ đoàn kết, thống nhất, tin tưởng thực hiện, không hoang 

mang, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

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

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- 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; 

- Lưu VT, VP (TH). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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