
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1173/SGTVT-VP            Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19. 

 

 

 

   

Kính gửi:  Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Thực hiện công văn số 549/UBND-KGVX, ngày 02/5/2021 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bản tỉnh.  

Để sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch Covid-19 phát sinh, ngăn chặn 
nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên 
chức, người lao động thuộc phòng, ban, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện có 
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; chủ động tham mưu đề 
xuất kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước thuộc đơn vị phụ trách, theo dõi. 

2. Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở đã đi ra khỏi 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021, khi quay trở lại cơ 
quan làm việc sau dịp nghỉ Lễ phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa 
phương nơi cư trú. 

Trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc, kiểm 
soát người lao động thuộc phòng, ban mình thực hiện các biện pháp phòng dịch 
nêu trên. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, công chức, viên 
chức, người lao động nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- VP UBND tỉnh;                               
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VP. 
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Dương Công Vĩ 

 


