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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /TB-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn  

tại phiên họp thứ 15 Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), 

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của 

Bộ TTTT đã chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 

của Bộ TTTT (Ban Chỉ đạo) bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Trụ sở 

Bộ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương, Học 

viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng 

Công ty Truyền thông đa phương tiện. Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban 

Chỉ đạo. 

Sau khi nghe Văn phòng Bộ - đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình 

hình công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ TTTT; các ý kiến phát biểu, đề 

xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn kết 

luận và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: 

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thường trực Ban Bí thư, 

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

Covid-19, Bộ Y tế và chính quyền các địa phương. 

2. Các đơn vị xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát Covid-19 cho giai 

đoạn từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 07/02/2022. Cụ thể: 

- Thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ CCVCNLĐ (test nhanh) đến cơ quan 

làm việc vào ngày đầu tuần. Tổ chức xét nghiệm tầm soát vào giữa tuần đối với 

các đối tượng là đại diện lãnh đạo (Trưởng/phó) đơn vị và một số CCVCNLĐ, 

nhất là các đối tượng thường xuyên tiếp xúc nhiều người như: văn thư, bảo vệ, 

phục vụ bếp ăn, vệ sinh, công nhân cây xanh...   

- Thực hiện xét nghiệm hàng ngày đối với những trường hợp thường xuyên 

tiếp xúc với Lãnh đạo Bộ như: Lãnh đạo Văn phòng, thư ký, chuyên viên giúp 

việc, lễ tân… Trưởng các đơn vị cân nhắc phương án để chủ động xét nghiệm 

hàng ngày đối với những trường hợp cần thiết. 

- Đối với các cuộc họp có số lượng người tham dự trên 10 người phải được 

sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ phụ trách về việc tổ chức họp trực tiếp và phải thực 
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hiện test nhanh trước giờ họp đối với những người tham dự cuộc họp (trừ những 

trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời gian còn hiệu lực).  

- Tổ chức xét nghiệm nhanh đối với toàn bộ CCVCNLĐ tham dự các buổi 

làm việc, gặp mặt của Lãnh đạo Bộ tại đơn vị.  

- Khách đến làm việc, liên hệ công tác hàng ngày tại trụ sở Bộ TTTT (18 

Nguyễn Du, Hà Nội) phải xét nghiệm nhanh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính 

trong ngày. Ngoại trừ những trường hợp được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, việc 

đón tiếp khách, làm việc, trao đổi công việc được bố trí tại Phòng 102 nhà A hoặc 

nhà container. 

- Chủ động xây dựng phương án cho toàn bộ CCVCNLĐ tự xét nghiệm tại 

nhà trước khi trở lại cơ quan làm việc sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần vào 

ngày 07/02/2022. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc trường 

hợp F1 chưa đủ thời gian cách ly theo quy định thì báo cáo lãnh đạo đơn vị để làm 

việc tại nhà.  

3. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong thời gian 

nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề nghị các đơn vị quán triệt, yêu cầu 

CCVCNLĐ:  

- Tiếp tục duy trì việc thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 thông qua việc tuân thủ và tự giác thực hiện nguyên tắc 5K. Hạn 

chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc với mọi người trong khu vực làm việc; giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc mọi người (> 1m); tăng cường trao đổi công việc qua 

điện thoại và các ứng dụng giao tiếp.  

- Thường xuyên chủ động khai báo y tế. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, 

viêm phổi, đau họng, mệt mỏi… thì phải hạn chế ngay việc tiếp xúc với mọi người 

xung quanh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, báo cáo ngay lãnh 

đạo đơn vị, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và chính quyền địa 

phương nơi cư trú (hoặc nơi đến), thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

- Thường xuyên sát khuẩn tay và khu vực làm việc. Vệ sinh, dọn dẹp khu 

vực làm việc sạch sẽ, thông thoáng. Lập danh mục và chuyển hồ sơ lưu trữ, hồ sơ 

công việc đã hoàn thành về lưu trữ cơ quan. 

- Tăng cường tổ chức họp trực tuyến, chỉ tổ chức các cuộc họp trực tiếp khi 

thật sự cần thiết và phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ. Hạn chế tối đa việc tập 

trung đông người, tổ chức tiệc tất niên cuối năm; hạn chế tiếp xúc, hạn chế đến 

nơi đông người, hạn chế di chuyển, nhất là di chuyển đến các khu vực có nguy cơ 

lây nhiễm cao, các khu vực bị phong tỏa, xung quanh khu vực bị phong tỏa; hạn 

chế tối đa việc đi/đến các địa phương khác nếu không thực sự cần thiết, đặc biệt 

là những địa phương có cấp độ dịch "nguy cơ cao".  
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4. Trang trí khuôn viên, trụ sở làm việc đảm bảo đón Tết vui tươi, đầm ấm, 

tiết kiệm; chú ý đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác phòng, 

chống cháy nổ; vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các tòa nhà, trụ sở của Bộ TTTT chủ 

động triển khai các phương án đã xây dựng khi có F0/người nghi nhiễm, F1; 

hướng dẫn các đơn vị trong tòa nhà, trụ sở nhanh chóng thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, của chính quyền địa 

phương và cơ quan y tế tại địa phương; thông báo cho toàn thể CCVCNLĐ tại 

đơn vị thông tin chính xác về các ca nghi nhiễm/F0/F1, không để xảy ra hoang 

mang, lo lắng. Đối với những trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc 

được xác nhận nhiễm bệnh bởi cơ quan y tế có thẩm quyền, nếu có khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Bộ để được hỗ trợ.  

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Anh 

Tuấn tại Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Bộ TTTT 

để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để t/h); 

- Các thành viên BCĐ (để t/h); 

- Văn phòng: CVP, các PCVP, 

   các đơn vị thuộc VP; 

- Lưu: VT, VP, TKTH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phạm Quang Hưởng 
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