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                                   Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

 

 Hiện nay tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành trong cả 

nước và trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Để chủ động trong công 

tác phòng dịch Covid-19, Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nâng cao trách nhiệm, vai trò người 

đứng đầu, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các biện pháp tăng cường phòng dịch 

Covid -19 tại cơ quan, đơn vị. Quán triệt công chức, người lao động nâng cao ý 

thức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. 

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn của cơ 

quan y tế về công tác phòng dịch Covid-19. 

2. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan hạn chế 

tối đa việc di chuyển, tiếp xúc nơi công cộng ngoài giờ hành chính. Khi có các 

thông tin liên quan tới việc tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 phải chủ động báo 

cáo ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng 

dịch, trong đó thực hiện nghiêm các quy định về xét nghiệm Covid-19. Kết quả 

xét nghiệm phải đồng thời báo cáo Sở Giao thông vận tải (Qua Văn phòng Sở) để 

theo dõi, tổng hợp. 

3. Văn phòng Sở phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan, Tổ an toàn 

Covid -19 cơ quan tăng cường tham mưu thực hiện các biện pháp phòng dịch 

Covid-19 tại trụ sở cơ quan và trong các lĩnh vực quản lý của ngành đảm bảo 

hiệu quả, kịp thời. 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở ; 

- Lưu: VT, VPS. 

 GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

      Đinh Xuân Hùng 

   

V/v tăng cường các biện pháp phòng  

chống dịch Covid-19  
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