
     UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

     SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /SGTVT-VPS                       Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2021 

   V/v tăng cường triển khai phòng chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan 

                                        

                       Kính gửi: Đồng chí Trưởng 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 đang diễn biến phức tạp, theo thông báo của cơ quan y 

tế tỉnh đã có một số ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. 

Để chủ động trong công tác phòng dịch Covid-19 tại cơ quan, Giám đốc 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu 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 chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý. Quán triệt thực 

hiện nghiêm giờ giấc làm việc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, 

chống dịch. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các biện pháp 

phòng dịch tại cơ quan, trong đó đặc biệt là đeo khẩu trang, có ý thức giữ khoảng 

cách trong giao tiếp, chủ động trao đổi công việc bằng điện thoại và mạng 

internet. Khuyến cáo 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 nghi ngờ liên quan tới các ca mắc bệnh Covid-19 phải báo cáo ngay 

với cơ quan y tế và Giám đốc Sở để kịp thời xử lý. 

- Chấp hành nghiêm việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát do UBND tỉnh phố 

Nam Định tổ chức. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

chưa thực hiện xét nghiệm, phải chủ động liên hệ cơ quan y tế để xét nghiệm và 

báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để kịp thời tổng hợp, theo dõi. 

2. Văn phòng Sở phối hợp với Tổ an toàn Covid -19 cơ quan tăng cường  

tham mưu thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại trụ sở đơn vị theo 

phương án đã xây dựng, trong đó:   

- Yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan và 

khách đến liên hệ công tác phải được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu 

trang phòng dịch. Tất cả khách đến liên hệ công tác tại cơ quan phải thực hiện 

khai báo y tế bằng mã QR-Code. 

- Thường trực tổng hợp tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động cơ quan có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 (F0, F1, F2) và các vấn đề 

nổi cộm phát sinh kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo xử lý. 



3. Hiệu trưởng Trường Trung cấp giao thông vận tải Nam Định, Giám đốc 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông Nam Định chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn 

vị, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng 

Sở) để theo dõi tổng hợp. 

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

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

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở ; 

- Lưu: VT, VPS. 

 GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

 

 

   Đinh Xuân Hùng 
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