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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG COVID-19  

CỦA TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
 

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện 

Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 9 năm 2021 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ 

Kế hoạch - Tài chính, các Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ TN&MT (để b/c); 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Các Ủy viên BCĐ phòng, chống COVID-19; 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV; 

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

- ĐU, CĐ, ĐTNCSHCM Tổng cục; 

- Lưu: VT, VP (HC). M2. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 
 

 TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Trần Hồng Thái 
 

 

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=02/2010/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1&bday=15/01/2010&eday=15/01/2010


2 

TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

COVID-19 CỦA TỔNG CỤC 
________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________ 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 CỦA TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-BCĐ ngày      tháng 9 năm 2021 

của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19  

Tổng cục Khí tượng Thủy văn) 
__________________ 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ của các Ủy viên Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

(KTTV) được kiện toàn tại Quyết định số 293/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 9 

năm 2021 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

Điều 2. Nguyên tắc làm việc và phối hợp 

1. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, thống nhất chỉ đạo, hoạt động 

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách về các hoạt 

động liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác phòng, 

chống dịch tại đơn vị mình quản lý; thảo luận tập thể và quyết định những vấn đề 

quan trọng về phòng, chống COVID-19 trước khi trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

ký phê duyệt. 

2. Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quy chế này và 

các nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng 

ban Ban Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được phân công và đảm bảo chế độ thông 

tin liên lạc thường xuyên 24/24. 

3. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 

thường xuyên các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn 

của Bộ Y tế, của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

đơn vị. 

4. Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các Ủy viên khác trong việc 

chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ủy viên Ban Chỉ đạo 
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được sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của đơn vị 

mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo. 

5. Phạm vi giải quyết công việc của các Ủy viên Ban Chỉ đạo phải theo 

đúng quy định của pháp luật, thẩm quyền, phạm vi quản lý, nhiệm vụ được phân 

công và các quy định của Quy chế này. 

Chương II 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

Điều 3. Nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của 

Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ Phó Trưởng ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban 

Chỉ đạo.  

2. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ 

đạo chuẩn bị báo cáo, đề xuất của Ban Chỉ đạo với Tổng cục.  

3. Chỉ đạo các Thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc Tổng cục, tổ 

chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều 

phối, phối hợp công tác giữa các Ủy viên Ban Chỉ đạo, giữa các đơn vị trực thuộc 

Tổng cục, tổ chức có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Điều 4. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Chỉ đạo 

1. Giúp Trưởng ban Chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động 

của Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước 

Trưởng ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện.  

2. Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo giải quyết công việc được Trưởng ban 

Chỉ đạo phân công. Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tới các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các đơn vị 

ngoài Tổng cục làm việc tại Trụ sở Tổng cục KTTV. 

3. Triệu tập, chủ trì họp hoặc lấy ý kiến các Ủy viên Ban Chỉ đạo phụ trách 

các lĩnh vực có liên quan để thống nhất giải quyết những vấn đề phát sinh hoặc tổ 

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban Chỉ đạo giao. 

4. Triển khai các phương án, chuẩn bị hậu cần, thực phẩm, trang thiết bị y 

tế phòng dịch để tiếp tế cho cán bộ làm việc và sinh hoạt trong trường hợp khi 

thiên tai xảy ra đang trong thời gian giãn cách xã hội hoặc trường hợp trụ sở 

Tổng cục bị phong tỏa do dịch bệnh.  

Điều 5. Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban Chỉ đạo 

 1. Ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV, Ủy viên 

Thường trực 
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a) Xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, tổ 

chức triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận, 

chỉ đạo và phân công của Trưởng ban Chỉ đạo; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế này. 

b) Là đầu mối chỉ đạo, điều hành thống nhất các hoạt động phòng, chống 

dịch đối với các đơn vị làm việc tại Trụ sở Tổng cục.  

c) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo điều phối nguồn kinh phí, vật tư và các trang 

thiết bị y tế của các tổ chức, cán nhân và đơn vị ủng hộ, hỗ trợ Tổng cục phục vụ 

phòng, chống dịch COVID-19. 

d) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo Văn phòng Tổng cục thực hiện nghiêm theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, của Tổng cục KTTV và giữ mối liên hệ của Ban Chỉ đạo với chính quyền 

địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. 

đ) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo 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.  

2. Ông Nguyễn Thanh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên 

 a) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo đề xuất phương án bố trí nguồn nhân lực làm 

việc tại Trụ sở Tổng cục KTTV trong trường hợp khi thiên tai xảy ra đang trong 

thời gian giãn cách xã hội hoặc trường hợp trụ sở Tổng cục bị phong tỏa do dịch 

bệnh. 

 b) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo theo dõi, tổng hợp, đề xuất công tác khen 

thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19.  

3. Ông Hoàng Văn Quản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên 

Giúp Trưởng ban Chỉ đạo đề xuất nguồn kinh phí cho các hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng cục theo khả năng bố trí từ nguồn ngân 

sách. 

4. Ông Võ Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn, 

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Ủy viên 

a) Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tham gia tích cực vào công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 của đơn vị và địa phương; kịp thời đề xuất, hỗ trợ các đoàn viên 

công đoàn và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

b) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ thực 

hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 
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Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, của Tổng cục KTTV và của chính quyền địa phương về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

c) Giữ mối liên hệ của Ban Chỉ đạo với các địa phương, kịp thời chỉ đạo 

các tổ chức, đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực triển khai thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cơ sở. 

d) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 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.  

5. Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Tổng cục KTTV, Ủy viên 

a) Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, quyết liệt 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) Chỉ đạo Chi đoàn các cấp tham gia tích cực vào công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 của đơn vị và địa phương. Chủ động báo cáo Thủ trưởng đơn vị 

đề xuất trực làm việc phù hợp để phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ tăng 

cường công tác đo thân nhiệt 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. 

6. Ông Nguyễn Văn Đào, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Khảo sát KTTV, Ủy 

viên 

a) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo Liên đoàn Khảo sát KTTV thực hiện 

nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, của Tổng cục KTTV và của chính quyền địa phương về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

b) Giữ mối liên hệ của Ban Chỉ đạo với các địa phương, kịp thời chỉ đạo 

các tổ chức, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Khảo sát KTTV triển khai thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cơ sở. 

c) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo 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.  

7. Ủy viên là Thủ trưởng các Đài KTTV khu vực  

a) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo các Đài KTTV khu vực thực hiện nghiêm 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
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chống dịch COVID-19, Hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, của Tổng cục KTTV và của chính quyền địa phương về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

b) Giữ mối liên hệ của Ban Chỉ đạo với các địa phương, kịp thời chỉ đạo 

các tổ chức đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực triển khai thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cơ sở. 

c) Chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo 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.  

8. Bà Hoàng Thị Hoài Linh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV, Ủy 

viên - Thư ký Ban chỉ đạo 

a) Giúp Trưởng ban Chỉ đạo tiếp nhận sự ủng hộ, hỗ trợ kinh phí, vật tư, 

trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cán 

nhân và đơn vị. 

b) Phối hợp chặt chẽ với Tạp chí KTTV tăng cường tuyên truyền công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục KTTV trong việc quyết tâm thực hiện các biện 

pháp và mục tiêu nhằm ngăn chặn, kiềm chế, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm 

ổn định tình hình để trở về trạng thái bình thường. Theo dõi, ngăn chặn kịp thời 

các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách nhà nước 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV 

Xây dựng phương án/ kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, 

đơn vị theo hướng dẫn của Tổng cục; khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung 

liên quan có trong Quy chế này; tùy theo điều kiện cụ thể thành lập Ban Chỉ huy 

phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị cho phù hợp với yêu cầu thực tế./. 
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