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V/v triển khai một số biện pháp cấp
bách phòng,chống dịch COVID-19

Kính gửi: Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính
phủ; Công văn 647/CV-BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch COVID-19
Trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19, Sở Giao
thông vận tải yêu cầu các phòng, ban thuộc Sở triển khai thực hiện ngay một số
nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo
vệ trước nguy cơ dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K
gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập -khai báo y tế.
Yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các
nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung
đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thông tin tới toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tạm dừng di chuyển đến
thành phố Hạ Long và Hải Dương với mục đích thăm quan, du lịch, thăm thân,
công tác hoặc những công việc khác nếu không cần thiết.
2. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái tham mưu triển
khai thực hiện phòng, chống dịch covid 19 trong lĩnh vực quản lý vận tải, đào tạo
sát hạch cấp GPLX (Theo chỉ đạo chung của Bộ Giao thông vận tải và UBND
tỉnh).
3. Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp công tác đảm bảo an
toàn giao thông, điều tiết giao thông, cử cán bộ tham gia và thực hiện nhiệm vụ tại
các chốt kiểm dịch do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid tỉnh thành lập.
4. Văn phòng Sở tham mưu triển khai ngay các giải pháp thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan. (Bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang
cho các cá nhân, tổ chức đến làm việc ...);
5. Trưởng các phòng, ban quán triệt đến đến toàn thể công chức, viên chức
và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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