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TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /TCKTTV-VP 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 

Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

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

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 15/4/2020; căn cứ 

phân loại các nhóm địa phương có nguy cơ lây lan dịch bệnh và xét tính chất, yêu 

cầu của công tác khí tượng thủy văn (KTTV), Tổng cục KTTV yêu cầu toàn thể 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục tiếp tục tập trung 

cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ tuyệt đối 

các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn y tế, quy định của pháp luật và các biện pháp 

cấp bách sau: 

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

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

đơn vị tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến hết ngày 22 tháng 4 năm 

2020 trên phạm vi toàn quốc và các yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

b) Tiếp tục triển khai phương án làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động từ ngày 16-22/4/2020 theo đúng quy định của Tổng cục tại 

Công văn số 413/TCKTTV-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

c) Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan đơn 

vị, 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. 

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

Tổng cục KTTV (qua Văn phòng Tổng cục) để có các biện pháp xử lý và kịp thời 

phòng, chống dịch. 

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

a) 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; đồng thời 

phải hoàn thành nhiệm vụ được giao theo yêu cầu, bảo đảm chất lượng, tiến độ 

công việc 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 trong bất kỳ hình 

thức làm việc hoặc trong thời gian tạm ở nhà giải quyết công việc qua mạng 

internet. 
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b) Hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà, ra khỏi trụ sở cơ quan trong giờ làm 

việc, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự tối cần thiết (như: mua lương thực, 

thực phẩm, thuốc men, cấp cứu,…) và phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 

2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở và tại nơi 

công cộng. 

c) Tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch; 

nghiêm túc thực hiện khai báo y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế; thực hiện đầy 

đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với 

các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. 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. 

Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

-  ộ TN&MT (để b/c); 

-  CĐ Trung ương về PCTT (để b/c); 

- BCH PCTT và TKCN  ộ TN&MT; 

- BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố; 

- Tổng cục trưởng (để b/c); 

- Viện Khoa học Tài nguyên nước (để phối hợp 

thực hiện);  

- Trung tâm Thông tin Dữ liệu và Đo đạc bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, VP (TCC ), M2. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Phong 
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