
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Số:           /TCKTTV-VP 

V/v nâng cao tinh thần cảnh giác,  

không lơ là, chủ quan trong phòng, chống 

dịch COVID-19 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

- Các đơn vị làm việc tại trụ sở Tổng cục. 
 

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang c  nh ng diễn biến hết 

sức phức tạp, để n ng cao tinh thần cảnh giác ph ng  chống dịch bệnh trong t nh 

h nh m i  Tổng cục Khí tượng Thủy văn  KTTV  tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Tổng cục tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là  chủ quan; thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, gắn trách nhiệm của cá nh n  người đứng 

đầu cơ quan  đơn vị, tổ chức trực thuộc v i việc chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Công văn số 

     TCKTTV-V  ngày            của Tổng cục KTTV v  việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình m i. 

2. Thường  uy n rà soát  đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại cơ quan  đơn vị; quán triệt công chức, viên chức  người lao 

động thực hiện nghi m quy định 5K, hạn chế tham gia các hoạt động xã hội tập 

trung đông người nếu không thực sự cần thiết và cập nhật, tuân thủ các quy định 

của địa phương li n quan v  phòng, chống COVID-19.   

3. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trư c Tổng cục trưởng  trư c pháp 

luật v  việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

tại đơn vị và v  việc cán bộ, nhân viên của đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh, do 

không chấp hành nghi m quy định v  phòng, chống dịch. 

Tổng cục yêu cầu các đơn vị nghi m t c thực hiện    

 
 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- Bộ TN&MT  để b/c); 

- Tổng cục trưởng  để   c ; 

- Các  h  Tổng cục trưởng; 

- ĐU  CĐ  ĐTNCSHCM Tổng cục; 

- Tổ quản lý kỹ thuật trụ sở Tổng cục; 

- Tổ bảo vệ trụ sở Tổng cục; 

- Lưu: VT  V   HC). M2.  
 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CH NH VĂN  H NG   
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