
 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /VHL-VP Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2022 
V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 
 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Thời gian gần đây, dịch Covid-19 cơ bản đang được kiểm soát, các hoạt động 

đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới 

vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện nhiều biến chủng mới. Trong 

nước, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn. 

Thực hiện Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ 

về kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Phiên họp thứ 

16 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa 

phương, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng đơn 

vị chỉ đạo: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt viên chức và người lao động thực hiện 

nghiêm, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, 

các bộ, ngành và cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

tiếp tục thực hiện công thức 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều 

trị + công nghệ + ý thức của cá nhân và các biện pháp khác; tuyệt đối không chủ 

quan, lơ là và không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. 

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về phòng, chống dịch đã được ban hành, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; 

sẵn sàng các kịch bản, phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh; đảm bảo an 
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toàn trong công tác phòng, chống dịch đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên 

môn của đơn vị. 

3. Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của vắc xin; quán triệt quan 

điểm tiêm phòng vắc xin là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người; chủ 

động rà soát và vận động các trường hợp viên chức và người lao động chưa tiêm 

hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 liên hệ với các cơ sở y tế gần 

nhất để được tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. 

4. Thủ trưởng đơn vị trong phạm vi quyền hạn được giao, chủ động chỉ đạo 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ 

tịch Viện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch tại đơn vị. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch                

bệnh Covid-19 của Viện Hàn lâm; 

- Lưu: VT, VP (THPC).G. 
 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Tuấn Anh 
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