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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường 

trên phạm vi toàn cầu; số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu 

hiệu dừng lại. Ở Việt Nam, đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế và 

xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn. Nước ta đã 

và đang bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-

19; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sáng ngày 

30/3/2020, Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu:  

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục: 

a) Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chấp nhận 

thiệt hại về kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của 

con người là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn 

nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, tăng tốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.  

b) Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

đơn vị thực hiện triệt để theo các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống 

dịch COVID-19 (tại đường dẫn www.moh.gov.vn hoặc http://www.moh.gov.vn). 

c) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ và Tổng cục về 

việc họp, trao đổi, làm việc theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu từ trung 

ương đến địa phương; giữa các đơn vị ở Trung ương và giữa các đơn vị ở địa 

phương; dừng các hoạt động họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 

phòng họp; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; luôn đeo 

khẩu trang và thực hiện giữ khoảng cách (tối thiểu 2m) giữa người với người. 

d) Phổ biến, quán triệt tới các cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động hạn chế việc di chuyển, đi công tác, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch 

đến các địa phương khác; không tham gia các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập 

trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự và các hoạt 

động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. 

đ) Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe đối 

với các trường hợp đi công tác, du lịch, khám chữa bệnh trong và ngoài nước từ 

http://www.moh.gov.vn/
http://www.moh.gov.vn/


ngày 08/3/2020 không thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp 

cách ly, giám sát phù hợp. Phối hợp với Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ 

sở, cảnh sát khu vực, công an xã, thanh niên xung kích trên địa bàn, tổ dân 

phố,… tăng cường việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình và hạn chế 

tối đa việc giao tiếp với các trường hợp bị đề nghị cách ly y tế theo quy định. 

e) Triển khai xây dựng các kịch bản công tác phù hợp với tính chất, điều 

kiện làm việc thực tế; phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động luân phiên tạm ở nhà giải quyết công việc online theo hình thức trực tuyến 

trong khoảng thời gian từ 30/3 đến 10/4/2020 để xử lý, giải quyết các công việc 

có tính chất phù hợp qua mạng internet nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, tiến 

độ theo yêu cầu; cam kết tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế, chịu trách 

nhiệm cá nhân trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật trong công tác phòng 

chống dịch bệnh. 

g) Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động của đơn vị không tiếp khách trong phòng làm việc, trường hợp thực sự 

cần thiết thì phải báo cáo Lãnh đạo đơn vị xem xét, riêng đối với các đơn vị có 

trụ sở làm việc tại tòa nhà Tổng cục phải báo cáo Lãnh đạo Tổng cục xem xét. 

h) Trung tâm Thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn tiếp tục phối hợp với 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường hướng dẫn, hỗ trợ 

công nghệ, kỹ thuật, thực hiện các biện pháp nâng cấp đường truyền, bảo đảm an 

toàn thông tin để các đơn vị triển khai thực hiện. 

2. Đoàn Thanh niên CSHCM các cấp thuộc Tổng cục:  

a) Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tích cực theo dõi, đôn 

đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch.  

b) Phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ tăng cường công tác đo thân 

nhiệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc tại tất 

cả các trụ sở, cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục:  

a) Tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc, nơi tập 

trung đông người; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát 

khuẩn, đặc biệt trước khi tham dự các cuộc họp.  

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế trên ứng dụng  

NCOVI (ncovi.vn) hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật sức khỏe 

hàng ngày theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện các biện 

pháp phòng, chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong trường hợp có tiếp xúc trực 

tiếp với người bị lây nhiễm, có nguy cơ lây nhiễm, sinh sống, đi lại, làm việc tại 

các địa điểm, dự các cuộc họp.  

c) Hạn chế tối đa ra khỏi trụ sở cơ quan trong giờ làm việc, chỉ ra ngoài 

khi thực sự cần thiết, nếu ra ngoài thì luôn luôn phải đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách an toàn với người tiếp xúc (tối thiểu 2m); vệ sinh cơ quan, nơi 



làm việc thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh,… góp phần ngăn chặn kịp thời sự 

lây lan dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bản thân và cho người khác.  

Tổng cục Khí tượng Thủy văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ TN&MT (để b/c); 

- Văn phòng Bộ; 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- ĐU, CĐ, ĐTNCSHCM Tổng cục; 

- Lưu: VT, VP (HC). M2. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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