
BỘ N Ô N G  NGHIỆP 
VÀ PHẤT TRIÊN NÔNG THÔN 

BAN QUẢN LÝ 
CẠC D ự ẢN LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 408 /DALN-TCHC
V/v xử lý công việc qua công nghệ 

thông tin để phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 gây ra '

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc các dự án;
-T ổ  Phòng chống dịch COVID-19 của Ban.

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh VOVID-19 do virus Sars Cov-2 
gây ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới hết sức 
phức tạp, khó lường.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách 
phòng, chống dịch VOVID-19 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng ngày 30/3/2020 
về việc bố trí cán bộ làm việc ở nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin 
(trừ một số trường hợp đặc biệt).

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có ý kiến như sau:
1. về quan điểm chỉ đạo
Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch VOVID-19. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 
15 ngày, do vậy cán bộ viên chức và người lao động của Ban quản lý các dự án 
Lâm nghiệp sẽ được bố trí sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 cán bộ viên chức và lao động hợp đồng thực 
hiện cách ly và làm việc trực tuyến đảm bảo công việc thông suốt, không ách tắc 
hoặc chậm trỗ. Hạn chế tối đa việc rời khỏi íứià hoặc klru vực nơi cư trú (trong 
trường hợp càn thiết phải ra khỏi Hà Nội cần báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo 
Ban), đảm háo giữ thông tin liên lạc đê xử lý công việc khi có yêu cầu của Lãnh 
đạo Phòng/ Lãnh đạo dự án. Cán bộ viên chức và lao động hợp đồng phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước Ban và pháp luật nếu tự di chuyển khỏi nơi cư trú và 
lây nhiễm cho cộng đồng.

Cán bộ viên chức, gia đình cán bộ, viên chức và người lao động có người 
bị nhiễm, nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần với người bị nhiễm phải thực hiện việc



cách ly, khai báo y tế theo quy định của Chính phủ và báo cáo Thủ trưởng đơn 
vị quản lý trực tiếp để có phương án xử lý kịp thời, phù hợp nhằm hạn chế lây 
nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.

Cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại Ban (khi được triệu tập) 
phải chấp hành nghiêm mọi biện pháp giữ gìn vệ sinh theo khuyến cáo của cơ 
quan y tế, hãy thực hiện rửa tay khử khuẩn trước khi vào phòng làm việc, phải 
đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình và người xung quanh.

2. Trực cơ quan trong thời gian từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
- Đối vói Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.
Lãnh đạo Ban mỗi người trực 01 ngày luân phiên đến hết thời gian đến hết 

ngày 15/4/2020.
- Đối với Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
Cử Lãnh đạo trực luân phiên cùng với Lãnh đạo Ban để kịp thời xử lý 

nhũng tình huống xảy ra, số cán bộ viên chức và người lao động còn lại giao 
làm việc tại nhà và xử lý qua công nghệ thông tin;

- Đối với các dự án trực thuộc.
•  • •

Phân công cán bộ dự án, phối hợp với các địa phương chỉ đạo hoàn thiộn 
nhiệm vụ được giao theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã cam kết vói Nhà tài trợ.

Rà soát lại các công việc cần thực hiện và chỉ đạo bằng văn bản đẻ nắm bắt 
tình hình thực hiện dự án tại địa phương, những việc chưa thực sự cần thiết thì 
chỉ đạo/hoặc tham mưu Lãnh đạo Ban ra văn bản chỉ đạo các địa phương chủ 
động thực hiện đổ đáp ứng tiến độ, mục tiêu dự án theo quy dịnh.

Phân công lãnh đạo dự án trực cùng với Lãnh đạo Ban và phân công, giao 
nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ làm việc tại nhà theo công nghệ thông tin và sản 
phẩm đầu ra cần báo cáo (nếu có).

3. Giao nhiệm vụ
Phòng Tổ chức hành chính là đầu mối thường trực giúp Lãnh đạo 

ban/Trưởng ban cập nhật mọi diễn biến liên quan đến dịch bệnh; báo cáo và đề 
xuất xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra, tổng hợp báo cáo Bộ thường xuyên về 
công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định;

Giám đốc các dự án/Trưởng phòng nghiệp vụ: Tổng họp báo cáo số cán bộ 
làm việc tại nhà và sản phẩm đầu ra (nếu có). Chịu trách nhiệm quản lý tình hình 
xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao thuộc quyền quản lý và báo cáo tình
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hình diễn biến sức khỏe của viên chức vào 16h00 hàng ngày về Phòng Tổ chức 
hành chính (Ông Đỗ Xuân Tỉnh);

Phòng Tài chính kế toán xem xét đề xuất thanh toán kinh phí hỗ trợ cho cán 
bộ viên chức làm nhiệm vụ trực phòng chống dịch theo quy định (đặc biệt là 
thành viên Tổ công tác phòng chống dịch).

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ/ 
Giám đốc các dự án khẩn trương nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Lưu: VT, TCHC.
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DANH SÁCH CÁN B ộ VIÊN CHỨC TRựC c ơ  QUAN
TỪ NGÀỲ 01/4 ĐÉN 15/4/2020 ^

(Kèm theo Công văn sổ  *i"C)$ /DALN-TCHC ngày 31/3/2020 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

PH/4

&

Ngày tháng 
năm

Họ và Tên Chức vụ Điện thoại 
liên hệ

Ghi chũ(D\c
VV̂ X 1

01/4/2020 Ong Nguyên Văn Sơn Phó trưởng Ban 0982114568 Trực Lãnh đạo

Ong Nguyên Hoàng Nam Trưởng phòng 0913385798

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Bạch Đăng Vũ 0983152778 Lái xe

Ong Vũ Văn Hưng Phó trưởng Ban 0913059381

03/4/2020 Ong Nguyên Danh Đàn Trưởng phòng 0912357855

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Ong Nguyên Tuân Anh 0943663789 Lái xe

06/4/2020 Ong Phạm Hông Vích Phó trưởng Ban 0987959368 Trực Lãnh đạo

Ồng Hoàng Phú Mỹ Trưởng phòng 0983974486

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Ồng rhùng Tống Kinh 0983652265 Lái xe

Ong Vũ Xuân Thôn Trưởng Ban 0913211306 Trực Lãnh đạo

07/4/2020 Ong Nguyên Trưòng Giaag Trưởng Phòng TCHC 0912070288

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QL'1'V

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Ong Phạm Văn Giang 0972090567 Lái xe

Ong Vũ Xuân Thôn Trưởng Ban 0913211306 Trực Lãnh đạo

08/4/2020 Nguyên Việt Hưng Phó trưởng phòng 0946720888

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi

Phòng TCHC, KHKT, Do Lãnh đạo

BAN
f/|/ q u ầ n

Á C  DỰ 
M  NGY
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phòng 01 người) TCKT, QLTV các phòng cử

Ong Phạm Văn Giang 0972090567 Lái xe

Ong Phạm Hông Vích Phó trưởng Ban 0987959368 Trưc Lãnh đ aổ p \

09/4/2020 Ong Nguyên Lê Hùng Phó trưỏng phòng ý Y ,
ÁN Ịo

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đ ấ ý ỏ  ] 
các p h ò n g ^ ị^ /

Ông Phùng 'long Kinh 0983652265 Lái xe

Ong Vũ Văn Hung Phó trưỏttg Ban 0913059381 Trực Lãnh đạo

10/4/2020 Ong Trân Công Hùng Phó trưởng phòng

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Ong Nguyên Tuân Anh 0943663789 Lái xe

Ong Vũ Xuân Thôn Trưởng Ban 0913211306 Trực Lãnh đạo

13/4/2020 Ong Nguyên Trường Giang Trưởng Phòng TCHC 0912070288

Chuyên viên đại diện uho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh dạo 
các phòng cử

Ong Phạm Văn Giang 0972090567 Lái xe

Ong Nguyên Văn Sơn Phó trưởng Ban 0982114568 Trực Lãnh đạo

14/4/2020 Bà Nguyên Bích Ngọc Phó trường phòng 0912228200

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 người)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Bạch Đăng Vũ 0983152778 Lái xe

Ong Vũ Văn Hưng Phó trưởng Ban 0913059381 Trực Lãnh đạo

15/4/2020 Ong Phạm Yũ Thăng Phó giám đốc 0913397555

Chuyên viên đại diện cho 4 
phòng nghiệp vụ (mỗi 
phòng 01 nguời)

Phòng TCHC, KHKT, 
TCKT, QLTV

Do Lãnh đạo 
các phòng cử

Ong Nguyên Tuân Anh 0943663789 Lái xe
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