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T 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của Bộ trưởng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ:  

1. Quán triệt nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

1063/CĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của Bộ tới toàn thể công chức, viên chức và 

người lao động của đơn vị; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu 

quả các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 đã ban hành trong thời gian qua, phù hợp theo tình hình thực tiễn tại 

địa phương nơi cư trú và tại cơ quan. 

2. Phân công lịch trực lãnh đạo, công chức, viên chức của đơn vị để xử lý 

công việc của cơ quan (trực tiếp hoặc trực tuyến, gửi lịch tuần của đơn vị báo 

cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách và Văn phòng Bộ) và giao nhiệm vụ để công chức, 

viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà từ ngày 02 tháng 8 năm 

2021 tới khi hết giãn cách xã hội tại địa phương. Các đơn vị quản lý nhà nước 

bố trí toàn bộ lãnh đạo và từ 01 đến 02 công chức của đơn vị trực giải quyết 

công việc hàng ngày tại cơ quan. Các đơn vị sự nghiệp bố trí tối thiểu số lượng 

viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đủ để bảo đảm giải quyết công 

việc cần thiết của đơn vị và phù hợp với quy định hiện hành của địa phương. 

3. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công 

chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, bảo đảm tối đa yêu cầu 

về tiến độ, chất lượng và hiệu quả; không để tình trạng nợ đọng, quá hạn nhiệm 

vụ được giao.  

4. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc cấp Giấy đi đường (theo yêu cầu 

của chính quyền địa phương1) cho công chức, viên chức và người lao động khi 

yêu cầu làm việc tại cơ quan; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, 

người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định 

về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian trực tại cơ quan. 

                                           
1 Ví dụ theo mẫu tại Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hà Nội. 
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5. Báo cáo thông tin kịp thời về các trường hợp công chức, viên chức, 

người lao động của đơn vị là ca bệnh COVID-19 (F0), đối tượng tiếp xúc gần 

với ca bệnh COVID-19 (F1) và những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ (qua Văn phòng Bộ, điện thoại: 024.3936.2913, di động: 

0969.394.665 hoặc 0912.508.052; email: phongtkth@gmail.com). 

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Trung tâm Thông tin (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TH(HĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Tấn Dũng 
   


		2021-08-02T10:18:38+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hoài Đức<ducnh@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-02T10:19:00+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hoài Đức<ducnh@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-08-02T10:19:13+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hoài Đức<ducnh@molisa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




