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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, để 

đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập 

huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Bộ, Văn phòng Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ: 

1. Thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid-19, 

các chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của cơ quan y tế về 

phòng, chống dịch Covid-19 để điều chỉnh thời gian tổ chức hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm, tập huấn, các hoạt động thanh tra kiểm tra, khảo sát tại các địa phương 

cho phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định để bảo đảm an toàn. 

2. Kịp thời phối hợp với Văn phòng Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ về các vấn 

đề phát sinh. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Chánh Văn phòng (để biết); 

- Lưu: VT, BTK. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoàn 
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