BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8106 /BGTVT-VT
V/v: Thực hiện kết luận của Thủ
tướng Chính phủ tại Thông báo
số 203/TB-VPCP ngày 26 tháng
7 năm 2021.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực
tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 26
tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giao thông vận tải (GTVT)
yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 203/TB-VPCP
ngày 26 tháng 7 năm 2021 nêu trên.
2. Quán triệt và triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư
tại Điện ngày 21 tháng 7 năm 2021 về tiếp tục tăng cường các biện pháp mạnh
mẽ, quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở tuân thủ
nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc
gia dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo Covid-19 Bộ GTVT; căn cứ tình hình
thực tế, các cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng các biện pháp
phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn theo nguyên tắc trong tình hình
mới phải có cách tiếp cận mới và các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn,
hiệu quả hơn; có thể áp dụng các biện pháp với mức yêu cầu cao hơn (theo chỉ
đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên qua) so với Chỉ thị
số 16/CT-TTg nhằm hạn chế giao lưu, tiếp xúc giữa người với người để nhanh
chóng ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song phải tăng cường giám sát, kiểm tra việc
thực hiện và đẩy mạnh kêu gọi, vận động người dân nâng cao ý thức, tích cực, tự
giác thực hiện; cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh những cá nhân, tập thể
không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định của Chính phủ, Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Hết sức chú ý việc củng cố, bảo đảm an toàn các “vùng xanh”, ít nguy
cơ dịch bệnh để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Phải bám sát tình hình,
hết sức linh hoạt để có quyết định phù hợp, nơi có ổ dịch thì cần phong tỏa chặt,
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cách ly nghiêm giữa người với người, gia đình với gia đình…; nơi không có
dịch hoặc đảm bảo an toàn thì vẫn triển khai sản xuất, kinh doanh, tránh trường
hợp cực đoan; chủ động, linh hoạt các biện pháp như “3 tại chỗ” (cách ly, ăn
nghỉ, sản xuất tại chỗ), “một cung đường hai điểm đến”… để bảo toàn hoạt động
sản xuất, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đáp ứng yêu cầu,
điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch hoặc có nguy cơ cao. Tổ chức sản
xuất phải an toàn và thích nghi với điều kiện cụ thể, nghiên cứu xây dựng mỗi
nhà máy, xi nghiệp phải là “pháo đài” chống dịch và mỗi công nhân phải là một
“chiến sỹ” chống dịch, tích cực hiệu quả để bảo đảm sản xuất, kinh doanh và
sức khỏe cho chính mình.
4. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
giao tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021; tăng cường công tác
phối hợp, kịp thời xử lý có hiệu quả các vướng mắc và các vấn đề phát sinh; có
đường dây nóng tiếp nhận, xử lý các phản ánh có liên quan của người dân,
doanh nghiệp, hết sức tránh quan liêu, “xa dân”; cương quyết không để tiêu cực,
lãng phí, tham nhũng trong phòng, chống dịch.
5. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn phân luồng bằng
công nghệ cao cho thuận lợi và chặt chẽ, không để tình trạng ách tắc giao thông,
bảo đảm lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, không đứt gãy chuỗi
cung ứng.
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế,
Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Y tế GTVT (để p/hợp);
- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, VTải (Tu3).
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