
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số :          /BNN-VP 
V/v tăng cường công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do  

vi rút corona gây ra. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. 

 Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút corona gây ra, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:  

1. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương quán triệt triển khai Công văn số 

79-CV/TW, ngày 29/01/2029 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công điện số 

121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút corona gây ra.  

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Bộ cần coi việc phòng chống dịch cúm corona là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, 

cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành ở Trung ương và các cấp 

chính quyền ở địa phương để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy 

ra; đảm bảo kinh phí phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

 3. Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức 

công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch 

do chủng mới Corona gây ra; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp 

hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh; hỗ trợ cung cấp và hướng dẫn sử dụng 

khẩu trang y tế cho CBCC, tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh chung 

trong cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 4. Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp chủ động xây dựng các phương án 

phòng, chống dịch theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các 

biện pháp dự phòng, cách ly, chuẩn đoán và điều trị bệnh theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, dụng cụ phòng hộ, nhân 

lực sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức phát 

khẩu trang y tế, tư vấn công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, hỗ trợ y tế (cử 



cán bộ và cung cấp đường dây nóng để tư vấn, khám, tiếp nhận bệnh nhân là 

CBCC người lao động làm việc tại Bộ) khi có yêu cầu. 

 Đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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