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Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới, khu vực và trong nước diễn 

biến hết sức phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện một số ca lây nhiễm trong 

cộng đồng. Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ, và UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai một số biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, để tiếp tục tăng 

cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Sở GTVT đề 

nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện ngay một số nội dung 

trọng tâm sau:  

1. Yêu cầu mọi công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”: “Khẩu 

trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.  

Các đơn vị trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở đào tạo và trung tâm sát 

hạch lái xe tổ chức quán triệt việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch 

theo khuyến cáo của Ngành y tế như: vệ sinh sạch sẽ cơ quan, bến xe, nhà 

xưởng, phòng học, trang thiết bị, phương tiện; trang bị đầy đủ dung dịch sát 

khuẩn, xà phòng rửa tay phục vụ cán bộ, học viên. 

2. Đối với các cá nhân trở về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế, 

theo dõi sức khỏe tại gia đình; khi có các triệu chứng đau họng, ho, sốt hoặc khó 

thở phải khai báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm 

kịp thời. Khuyến cáo đến người lao động trong đơn vị, tuyệt đối không được lơ 

là, chủ quan, luôn chuẩn bị sẵn sàng tinh thần phòng, chống dịch. Hạn chế đi, 

đến các địa phương, địa điểm đã có ca dương tính Covid-19 tại cộng đồng khi 

không thực sự cần thiết. 

Các trường hợp đã đi ra tỉnh ngoài hoặc đến những địa điểm có nguy cơ lây 

nhiễm phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và báo cáo Sở GTVT (lập danh 

sách báo cáo qua Văn phòng sở). 

3. Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải, tăng thời lượng, tần suất các 

nội dung, thông tin tuyên truyền, chủ động cập nhật các văn bản mới, liên tục 

đăng tải và đăng tải lại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh.  
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4. Văn phòng Sở: Phối hợp các đơn vị: Ban QLDA các CTGT, Công ty 

CPTVGS&XDCTGT tổ chức lực lượng thường trực tại cổng cơ quan, tiến hành 

nhắc nhở, tuyên truyền về việc đeo khẩu trang bắt buộc, đo thân nhiệt người ra – 

vào cơ quan, yêu cầu khai báo nhân thân qua thường trực. Những trường hợp 

không chấp hành, yêu cầu lực lượng trực kiên quyết không cho vào cơ quan. 

Chủ trì thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh cho Sở Y tế theo quy định 

5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái: Chủ động tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.  

6. Thanh tra Sở: Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Sở để cử Tổ kiểm tra 

Covid-19 tiến hành kiểm tra đột xuất tại các đơn vị trong ngành GTVT và biện 

pháp xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.  

Đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc thực hiện ./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở;    
- Lưu VT, VP. 

            

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Kiên 
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