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

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, 

nguy cơ lây nhiễm trong xã hội rất cao, đã xuất hiện nhiều trường hợp F0, F1, F2 

tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ 

Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung như sau: 

 1. Quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chủ 

động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và các khuyến cáo của 

ngành y tế, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác 

phòng, chống dịch. 

 2. Công chức, viên chức, người lao động hàng ngày thực hiện nghiêm túc 

việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và tự xác định tình trạng nguy cơ lây nhiễm 

của cá nhân trước khi vào trụ sở cơ quan làm việc để không ảnh hưởng đến sức 

khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động của cơ quan; 

hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; kịp thời 

báo cáo Thủ trưởng đơn vị và Ban Chỉ đạo khi có phát sinh các trường hợp F0, 

F1, F2; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu để dịch bệnh lây lan trong 

Bộ Nội vụ. 

3. Đối với trường hợp được xác định là F1 thực hiện theo hướng dẫn tại 

Khoản 1 văn bản số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế (kèm theo); 

trường hợp F1 chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực 

hiện theo hướng dẫn của cơ sở y tế nơi lưu trú. Đối với trường hợp được xác định 

là F2 thực hiện theo hướng dẫn tại mục 3.3 phần IV của Hướng dẫn tạm thời giám 

sát và phòng, chống COVID-19 kèm theo quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 

30/7/2021 của Bộ Y tế (kèm theo). 

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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