BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 11287 /BGTVT-VT

V/v cử người tham gia Nhóm giúp việc Tổ
công tác đặc biệt của Bộ GTVT về tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch - Đầu tư, Pháp chế, An
toàn giao thông, Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam,
Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam,
Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Y tế Giao
thông vận tải.
Ngày 22/10/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Quyết định
số 1848/QĐ - BGTVT về thành lập Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
(sau đây gọi là Quyết định). Trong đó, tại điểm 3 Điều 4 Quyết định yêu cầu trong thời
hạn 03 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có trách nhiệm cử đại diện tham gia Nhóm giúp việc Tổ công tác và gửi tới Vụ Vận
tải, Bộ GTVT. Đến nay (ngày 26/10/2021), Bộ GTVT mới nhận được văn bản cử người
của Vụ Tài chính (Văn bản số 802/TC) và Thanh tra Bộ (Văn bản số 895/TTr -PCN).
Để khẩn trương triển khai theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại Quyết định nêu trên, đảm
bảo tiến độ, kịp thời thành lập Tổ giúp việc, Bộ GTVT đề nghị cơ quan nêu trên sớm
cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia Nhóm giúp việc Tổ công tác.
Văn bản cử người gửi về Bộ GTVT (qua Vụ vận tải) trước 16 giờ ngày 27/10/2021
để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ GTVT xem xét, quyết định1./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính, Bộ GTVT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (sonnt, 3b).
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