lAO THÔNG VN TA! CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc
13 /BGTVT-VT
Thi.rc hiênkt luân cüa
ting Nguyen Xuân Phüc
hông báo so 26/TB-VPCP
ày 08 tháng 02 näm 2021.
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- Tong citc Dithng b
so,.
- Cic Hang không Vit Nam;
- Cic Duing sat Vit Nam;
- Cic Hang hãi Vit Nam;
- Ciic DiRing thüy ni dja Vit Nam;
- Cic Y tê giao thông 4n tái;
- Sâ Giao thông 4n tái các tinh, thành phô trrc thuc
Trung uang;
- Sâ Giao thông 4n tái - Xây dmg Lao Cai;
- Báo Giao thông;
- Các Co quan, dcm vj trirc thuc Bô.

Thirc hin kt lun cüa Thu tung Nguyn Xuân Phitc tti cuc hQp
Thuông trirc Chjnh phü v phông, chng djch Covid - 19 (Thông báo s6 26/TBVPCP ngày 08 tháng 02 nàm 2021 cüa Van phông ChInh phü), B Giao thông
4n tâi (GTVT) yêu cu các Ca quan, don vj khn truang thrc hin mt s
nhim vii, ciii th nhu sau:
1. Trên ca sâ chirc nàng, nhim vi cüa Ca quan, don vj mInh triên khai
dung chi dao cüa Thu ttthng Nguyn Xuân Phüc ti Thông báo kt 1un s
26/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 nàm 2021 nêu trên.
2. Dy manh trin khai Chi thj s 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2021
cüa Thu trning ChInh phü, Cong van s 841/BGTVT-VT ngày 28 tháng 01 11am
2021 trin khai Chi thj s 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2021 cüa ThU
trnng ChInh phU v mt s bin pháp cp bach phông, chng djch Covid- 19 và
Cong van s 877/BGTVT-VT ngày 29 tháng 01 nàm 2020 v vic triên khai Chi
thj s 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 näm 2021 cUa Thu ttthng Chinh phU v mt
so bin pháp cp bach phông, chng dch Covid-19.
3. Tang ciRing thirc hin yeu câu 5K, truc hêt là deo khâu trang, không
t%1 tp dông ngithi, xU 1' nghiêm các trithng hcp vi phm; htn ch ti da vic tp
trung nhiu ngui tai 1 tang, hi nghj, nghi i ton giáo, dam ci.thi...

4. Thirc hin vic san xut, cung irng, không d xãy ra thiu, khan him
các bat vt tir, sinh phm phông, chng djch vá các 1oi hang hóa phiic vii nhân dan.
5. Ban chi dto phông chng djch Covid- 19 cüa các ccx quail, dcxn vj dành thxi
gian cn thit clii dao cong tác phông chng djch; rà soát chun bj mçi nguOn 1çrc can
thit, sn sang cho các tmnh hung djch bnh, k cá tmnh hu&ig xu nht có th xãy ra.
Bô GTVT yêu c.0 các ccx quan, dcxn vj khn trucxng thirc hin./.
No'i n/ian:
- Nhjr trên;
- B trung (dê b/c);
- Van phông ChInh phñ;
- UBND các tinh, thành phô trirc thuc Trung ixang;
- Van phông BO;
- Cue Y té GTVT;
- Cong TTDT Bô GTVT;
- Li.ru: VT, VTãi (Tu3).
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