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Kính gửi: - Các đồng chí Lãnh đạo Viện; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện văn bản số 77-CV/BCSĐ ngày 22/7/2021 của Ban Cán sự đảng 

Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chủ động triển khai 

kịp thời các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch lần thứ tư có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh 

nhất từ trước đến nay với diễn biến rất phức tạp, khó lường ở khá nhiều địa 

phương, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. Để đạt hiệu quả 

cao hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình cấp bách 

hiện nay, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải yêu cầu: 

1. Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc văn bản số 470 /VCL&PT-

TCĐ ngày 19/7/2021 của Viện về việc thực hiện Công điện của thành phố Hà 

Nội về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Các chi bộ 

trực thuộc tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết 

liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn 

của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là Kết 

luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng 

tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã 

hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm quy định, chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. 

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn quận Hoàn 

Kiếm bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, kiên quyết xử lý các 

đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh xuyên tạc, kích động, chống phá làm ảnh 

hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cản trở công tác phòng, 

chống dịch. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trực tiếp 

kiểm tra, đôn đốc và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 tại đơn vị mình quản lý. 



4. Các đồng chí Trưởng đơn vị chủ động rà soát, phân công luân phiên số 

lượng viên chức (không vượt quá 50%) đến cơ quan làm việc theo đúng Công 

điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

5. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo sát sao, phát 

huy vai trò của cấp ủy huy động toàn bộ nguồn lực của đơn vị triển khai đồng 

bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ với tinh thần 

chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; thực hiện nghiêm các giải pháp về giãn 

cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị, tiêm vắc-xin nhằm 

kiểm soát kịp thời và khống chế hiệu quả không để dịch lan rộng. 

Viện Chiến lược và Phát triển GTVT yêu cầu các đồng chí Trưởng các 

đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung văn bản đến toàn thể cán bộ viên chức và 

người lao động thuộc quyền quản lý để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có 

vấn đề gì mới nảy sinh phải báo cáo ngay cho Ban Chỉ đạo chống dịch bệnh của 

Viện (đồng chí Đỗ Xuân Thủy) để xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư, Viện trưởng, 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Viện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ GTVT; (thay b/c) 
- Viện trưởng; (để b/c) 
- Ban PC dịch; Tổ Giám sát Covid-19 của Viện; 
- Trang thông tin của Viện; 
- Lưu TC-HC. 

 

KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

Đào Văn Đông 

 


		2021-07-23T14:00:35+0700
	Việt Nam
	Đào Văn Đông<dongdv.tdsi@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-23T14:49:21+0700
	Việt Nam
	Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải<vanthu.tdsi@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




