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

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

xét tính chất, yêu cầu của công tác KTTV và nhằm tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, Tổng cục KTTV yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc Tổng cục các nội dung sau: 

1. Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục: 

a) Tăng cường quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động quan điểm “chống dịch như chống giặc” theo chỉ đạo của Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.  

b) Bố trí triển khai thực hiện phương án luân phiên làm việc phù hợp từ 

ngày 17/8/2020 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tinh thần 

bám sát, bảo đảm toàn diện, tuyệt đối các yêu cầu, tính chất của hoạt động KTTV 

và sức khỏe, an toàn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức 

triệt để việc họp trực tuyến; chỉ những trường hợp cần thiết mới đến công sở làm 

việc, cụ thể như sau:   

- Trực tác nghiệp của Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia, đặc biệt 

là Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của 

pháp luật về dự báo, cảnh báo, truyền tin KTTV; 

- Trực ca quan trắc, trực kỹ thuật;  

- Trực bảo đảm hệ thống thông tin hoạt động thông suốt trong thu nhận, 

truyền phát số liệu phục vụ công tác dự báo KTTV;   

- Trực bảo đảm hệ thống trực tuyến hoạt động thông suốt, phục vụ công tác 

hội thảo nghiệp vụ dự báo, công tác chỉ đạo điều hành của Tổng cục KTTV; 

- Trực xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu phải 

đến làm việc tại công sở.   

c) Xây dựng phương án bố trí cán bộ luân phiên trực làm việc tại cơ quan, 

đơn vị và tại nhà theo nguyên tắc giảm tối đa có thể số lượng người làm việc tại 

trụ sở; chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về chất lượng, tiến độ các công 

việc, nhiệm vụ của đơn vị.  

Các phương án bố trí cán bộ luân phiên trực tại trụ sở thực hiện như sau: 

- Các Vụ và Văn phòng Tổng cục: Bố trí cán bộ làm việc tại cơ quan và áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị phù hợp để bảo 
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đảm sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trường 

hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị báo cáo trực tiếp Tổng cục trưởng xem xét, 

quyết định phương án bố trí cán bộ làm việc của đơn vị. 

- Các đơn vị sự nghiệp ở Trung ương: 

+ Các đơn vị liên quan trực tiếp phục vụ, bảo đảm công tác dự báo, gồm 

Trung tâm dự báo KTTV quốc gia, Đài Khí tượng cao không, Trung tâm Quan 

trắc KTTV, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Bố trí t  30-50% lãnh đạo 

và cán bộ chuyên môn. 

+ Các đơn vị khác, gồm Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV, Ban 

Quản lý các Dự án KTTV, Tạp chí KTTV, Liên đoàn Khảo sát KTTV: Bố trí t  

20-30% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn. 

- Các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh và các trạm: 

+ Đài KTTV khu vực bố trí tối đa m i bộ phận 50% lãnh đạo và cán bộ 

chuyên môn. 

+ Đài KTTV tỉnh bố trí tối đa 01 lãnh đạo và 50% cán bộ chuyên môn. 

+ Các trạm KTTV bố trí tối đa 01 cán bộ chuyên môn trực theo ca. 

Các đơn vị thuộc khu vực địa phương bị áp dụng tình trạng khẩn cấp, cách 

ly toàn xã hội có thể bố trí cán bộ thấp hơn nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu 

công tác.  

Trường hợp thủ trưởng đơn vị bố trí cán bộ có số lượng khác với số lượng 

nêu tại điểm này, thì phải báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định. 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng phương án gửi về 

Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục) để tổng hợp, theo dõi. 

d) Thực hiện, áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở, 

bảo đảm sức khỏe, an toàn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không 

chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. 

đ) Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường tại cơ quan, đơn vị về 

Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục). 

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

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị và 

trước pháp luật trong công tác phòng chống dịch bệnh của bản thân; phải bảo 

đảm chất lượng, tiến độ công việc, nhiệm vụ được giao theo yêu cầu, thường 

xuyên giữ liên lạc và sẵn sàng đến cơ quan, đơn vị giải quyết công việc hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao dù trong bất kỳ hình thức làm việc tại trụ sở 

hoặc trong thời gian giải quyết công việc qua mạng internet tại nhà.  

- Không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo khuyến cáo, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Kịp 

thời báo cáo ngay Thủ trưởng đơn vị và cơ quan y tế các diễn biến bất thường của 

bản thân liên quan tới yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. 
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- Phối hợp và thực hiện nghiêm việc rà soát, cập nhật tình hình sức khỏe 

của những người đã đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao (theo Thông báo 

của Bộ Y tế); các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực,... 

phải báo ngay cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp phòng, chống phù hợp. 

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

a) Tiếp tục 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) Chủ động đề xuất trực làm việc phù hợp, 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. 

Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị quyết liệt thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo quốc gia PCDB COVID-19 (để b/c); 

- BCĐ Trung ương về PCTT (để b/c);  

- BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; 

- Các Phó Tổng cục trưởng; 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV; 

- Lưu: VT, VP (TCCB), M2. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thái 

 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-14T15:48:44+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trần Linh<ntlinh@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-08-14T16:12:54+0700
	Việt Nam
	Trần Hồng Thái<ththai@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-08-14T16:38:56+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-08-14T16:39:03+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2020-08-14T16:39:17+0700
	Việt Nam
	Tổng Cục Khí tượng Thủy văn<tckttv@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




