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CONG DIN
V/v phông, chng djch bnh viêm drô'ng ho hp cp
do chüng mcri cüa vi rut Corona gay ra
TONG KIEM TOAN NIIA NIXOC din:
Thu tru&ng các don vj trirc thuc Kim toán nhà nuâc
Hin nay, dch bnh viêm du&ng ho hap cap do chüng mâi cüa vi tht
Corona (nCoV) gay ra dã xây ra ti Trung Qu6c, lay lanra nhiu Quc gia và
vung lanh tho. Day la dch bçnh mm, nguy hiem, co kha nang lay lan nhanh.
lien dich bênh nay chua có vàc xin và thuc diu tn diäc hiu. Nhân dinh tInh
hmnh dang din bin phi'rc tap, có kM nàng lan rng và büng phát rat cao.
Thrc hin chi dao cüa Ban BI thu Ban Chip hành Trung uong Dàng, các
chi th cüa Thu tuó'ng ChInh' phü v vic phông, chng djch bnh viêm dithng
ho hp cp do vi rit orona gâ'.ra, Tng KTNN yêu c.0 ThU truông các dccn vj
true thuôc:
1. CM dOng trin'*ai cchot dng ph?rng, chng djch bnh viêm dithng
ho hap cap do nCoV gay ra ti don v theo trnh than Cong vn so 79-CV/TW
ngày 29/01/2020 cUa Ban BI thu Trung uong, Chi thj s O5/CT-TFg ngày
28/01/2020 cUa ThU tithng ChInh phU và Chi thj s 06/CT-TTg ngày
3 1/01/2020 cua Thu tuong Chmhphu. Trong do, to chue tong vç smh sat khuan
toàn bO trii sâ don vj, d.c bit là trong thang may phâi ducic sat khun thi.thng
xuyên; c.p nhat và thông báo kp thèi tmnh hInh djch bnh cho cong chiie, viên
chCrc, ngui lao dng trong don vj duâi hInh thüc phà hçip; chi dao cong chi'rc,
viên chirc, nguôi lao dng quyt 1it áp diring các bin pháp an toàn trong phông,
chng djch bnh (deo khu trang dn noi cong cong, trên các phuong tin giao
thông; thuêvng xuyên tha tay vâi xà phông, lau chUi v.t diving bng chat ty tha
thông thuäng; sUe h9ng b.ng nuâc sat khu.n; che ming và müi khi ho và h.t
hoi; không nói chuyn trong thang may...); d nghj cong chUc, viên chirc, nguài
lao dng khi có các du hiu, triu chUng nghi lay nhim vi rUt Corona cn phâi
chU dng báo cáo lãnh dao don vj, dng thôi phài tr cách ly và dn co sâ y t
gn th.t d kim tra, khám chtia bnh...
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2. Xay dirng ke hoach, phucmg an ci the de phong, chong dch, dac biçt la
các phuang an phü hçp trong: Hoat dng khào sat, thu th.p thông tin, 1p k
hoach kim toán; hoat dng kim toán. Yêu c&u can b, cong chirc, viên chrc và
ngu&i lao dng han chê den các dja diem cong cong, các lê hi, nhffiig nai ti tp
dOng ngtthi.
3. Giao Van phông KTNN t chi.'rc mua s&m dung djch ri'ra tay khô sat
khu.n, khu trang y t (chñng loai theo dung khuyn cáo cüa B Y t) cp phát
cho cong chüc, ngu1i lao dng các dan vj khi co quan KTNN và dt tai các vj
trI phü hqp ti tri s 116 Nguyn Chánh, Yen Hàa, Câu Giây, Ha Ni.
Giao các KTNN khu virc, các dan vi srnghipt chüc mua sm dung
dch nra tay kho sat khuan, khau trang y te (chung loal theo dung khuyen cao
cüa B Y tê) cap phát cho cOng chüc, viên chrc, ngthi lao dng thuc don vj
và d.t & các vj trI phii hgp t?i tri1 s& don vi.
Tng Kim toán nhà nu&c yêu cu ThU tru&ng các don vj trirc thuc thirc
hin nghiêm Cong din này./fl
Noi nhân:
- Nhu trén;
- Van phàng Trung uong Dâng;
- Van phông Qu6c hi;
- Van phông ChInh phü;
- Lãnh dao KTNN;
- Báo Kim toán;
- Cing thông tin din tir KTNN;
- Luu: VT, VP (TK-TH).
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