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Kính gửi: Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Kết luận số 37/KL-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh 
Ninh Bình, Công văn số 436/UBND-VP6 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai một số nội dung phòng chống dịch Covid-19 trong tình 
hình mới; Công văn số 444/UBND-VP6 ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. 
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh đã được triển khai chủ động, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, tình hình 
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên 

hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, thành phố Hồ Chí 
Minh, 18 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thành phố, Hà Nội đã áp dụng biện 

pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 
Để chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị với tinh thần, trách nhiệm, 
quyết tâm cao nhất, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 
nội dung sau: 

1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng 
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và của Tỉnh. Không hoang mang nhưng không lơ là, chủ quan mất cảnh 
giác, huy động toàn thể CBCCVC và lao động tham gia phòng chống dịch. 

 2. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của Lãnh đạo Sở, Trưởng các 
phòng, Giám đốc các đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, sâu sát, cụ thể. Xử lý và đề 
xuất xử lý nghiêm các phòng, đơn vị, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng lây 

lan dịch bệnh do lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm chỉ đạo phòng, chống 
dịch của Trung ương, của tỉnh hoặc thiếu trách nhiệm, thiếu khẩn trương trong 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 
 3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hạn chế tối đa ra tỉnh 
ngoài, trừ trường hợp đi công tác. 

 4. Giao các phòng, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 
 4.1 Văn phòng Sở: Tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch tại cơ quan Sở.  
 4.2 Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 
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 - Tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của Sở phù 

hợp với tình hình dịch hiện nay. 
- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, sát hạch đảm bảo đúng quy định 

về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ GTVT, UBND tỉnh. 
- Tham mưu thực hiện nghiêm việc dừng toàn bộ hoạt động chở khách, xe 

hợp đồng từ Ninh Bình đi các tỉnh có ca lây nhiễm cộng đồng và ngược lại, 
không cho xe khách đường dài dừng đón, trả khách tại Ninh Bình.  

- Tham mưu cập nhật hệ thống “luồng xanh” quốc gia và công bố “luồng 
xanh” nội tỉnh để kết nối với các địa phương lân cận, cấp thẻ nhận diện phương 
tiện khi hoạt động trên các “luồng xanh” theo quy định. 

 4.3. Thanh tra giao thông 
 Tham mưu tăng cường giám sát chặt chẽ người vào tỉnh tại các chốt liên 

ngành, kiểm soát dịch không để tình trạng phương tiện chở người, hàng hóa về 
từ vùng dịch mà không được kiểm soát (bao gồm cả đường bộ và đường sắt). 

 4.4. Chi Đoàn thanh niên cơ quan Sở: Phối hợp với Văn phòng kiểm soát 
người ra vào làm việc tại trụ sở Sở GTVT.  

 4.5. Phòng Kế hoạch – Tài chính: Tham mưu nguồn kinh phí đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Sở. 

 Yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị triển khai đến công 
chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, VP. 
                                  BT/03. 

  

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Lê Trọng Thành 
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