
BỘ NỘI VỤ 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID - 19 

Số:          /BNV-BCĐ 
V/v thực hiện công điện của Thủ tướng 

Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ 
 

 Thực hiện công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch 

COVID-19; công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND Thành phố 

Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát 

hiệu quả dịch bệnh COVID-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 Bộ Nội vụ yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện như sau: 

 1. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị giữ vững bản 

lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và không 

hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục 

thực hiện nghiêm các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đã được Đảng, Nhà 

nước, Bộ Nội vụ đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế, nhất là Nghị quyết số 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Y tế và các 

bộ, ngành có liên quan; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các quy định phòng, chống dịch; kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi sức khỏe, trang bị kiến thức khi 

nhiễm COVID-19 và điều trị tại nhà; nhận biết các dấu hiệu khi bệnh chuyển nặng 

và liên hệ với các cơ sở y tế để nhận được sự hỗ trợ kịp thời; tránh tâm lý chủ quan 

hoặc hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết.  

 3. Các trường hợp là F0 sau khi điều trị khỏi bệnh phải thực hiện xét nghiệm 

COVID-19 và có kết quả âm tính trước khi đến cơ quan làm việc. Khi đến cơ quan 

làm việc phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang 

khi tiếp xúc từ 02 người trở lên. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Lưu: VT, VP (HC-QT). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Vũ Đăng Minh 
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