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Số:           /BTNMT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

V/v tăng cường 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, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã công bố có ca mắc bệnh. Trên cơ sở 

đó, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau:  

1. Tiếp tục và thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm các các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn của Chính quyền địa phương và các 

Công văn của Bộ số 2018/BTNMT-VP ngày 29/4/2021 và số 2057/BTNMT-VP 

ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Lưu ý việc cần áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cơ bản như hạn 

chế sử dụng điều hòa, luôn để môi trường làm việc thông thoáng. 

2. Tăng cường phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong 

chỉ đạo cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; điều chỉnh quy trình làm việc nội bộ nhằm giảm 

thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh; sẵn sàng phương án tổ chức công việc 

trong trường hợp đơn vị có công chức, viên chức, người lao động được yêu 

cầu cách ly. 

Xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, bố trí luân phiên lãnh đạo, công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị làm việc theo hình thức trực 

tuyến tại nhà cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, để khi có tình 

huống dịch bệnh tại cơ quan, có lực lượng đảm bảo cho các các hoạt động  chỉ 

đạo, điều hành thông suốt. 

3. Quán triệt tới toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự cách ly theo quy định đối 

với các trường hợp đang ở hoặc đã di chuyển đến các địa điểm, khu vực, địa 

phương có dịch, đồng thời phải tự chủ động báo cáo lãnh đạo có thẩm quyền tại 

cơ quan, đơn vị và y tế địa phương để có hướng dẫn. 

Yêu cầu các trường hợp đã đến hoặc ở thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/5 

đến 14/5/2021 đã quay trở về Hà Nội phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 

vòng 21 ngày (tính kể từ ngày cuối cùng rời Đà Nẵng), đồng thời chủ động đề 

nghị cơ sở y tế địa phương tiến hành xét nghiệm cho bản thân. 

4. Chỉ đạo lập ngay danh sách, báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Văn 

phòng Bộ để tổng hợp) đối với các trường hợp F0, F1, F2, F3 đã được cơ quan y 
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tế có thẩm quyền xác định và công bố (hoặc cung cấp cho đơn vị); đồng thời 

thông báo trong nội bộ đơn vị và cho các thủ trưởng các đơn vị khác trực thuộc 

Bộ để có hướng dẫn đối với các trường hợp khác đã tiếp xúc với các trường hợp 

F0, F1, F2 công bố chính thức (Các bước tiến hành cụ thể gửi kèm theo). 

Triển khai các ứng dụng thông minh để kết nối, trao đổi thông tin nhanh, 

cập nhật kịp thời diễn biến mới của dịch giữa các thủ trưởng đơn vị và triển khai 

ngay các kịch bản ứng phó của Bộ khi có các trường hợp F0, F1, F2, F3 là cán 

bộ của đơn vị. 

5. Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động nếu sử dụng điện 

thoại thông minh phải cài đặt và kích hoạt sử dụng ứng dụng Bluezone; lập tổ 

kiểm tra và tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

thành lập tổ kiểm tra để tiến hành định kỳ, đột xuất việc này tại tất cả các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 

Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực 

hiện, đồng thời phổ biến văn bản này đến toàn thể các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

và toàn thể công chức, viên chức, người lao động./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- 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). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Đặng Ngọc Điệp 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-05-18T17:34:14+0700
	Việt Nam
	Bùi Đức Hiếu<bdhieu@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-05-18T19:12:30+0700
	Việt Nam
	Đặng Ngọc Điệp<dndiep@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-05-19T07:51:59+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-05-19T07:52:09+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-05-19T07:52:18+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




