
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         /SGTVT-VP 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 980/UBND-TH ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghi lễ 30/4 - 01/5, 

Sở Giao thông vận tải đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Công tác chuyên môn 

- Các đồng chí Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị theo lĩnh vực 

được phân công triển khai, thực hiện. 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ chủ 

động triển khai, thực hiện nắm bắt tình hình; tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo 

Sở về tình hình đảm bảo trật tự ATGT, giao thông thông suốt trên các tuyến 

đường và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo: Báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc những vấn 

đề nổi cộm phát sinh theo nhiệm vụ của ngành về Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời 

và các chế độ báo cáo theo yêu cầu, quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng 

Cục đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

3. Công tác phòng, chống dịch COVID-19: Nghiêm túc thực hiện Công 

văn số 990/UBND-VX ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghi lễ 30/4 vá 

01/5/2022 (có Công văn gửi kèm theo). 

4. Bảo vệ cơ quan trực và báo về an toàn, an ninh cơ quan 24/24h. 

5. Lực lượng Tự vệ cơ quan sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 

6. Các phòng, ban, đơn vị bố trí phân công công chức, viên chức, người 

lao động trực trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết công việc, đặc biệt là quan 

tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh và kịp thời bào cáo 

Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở hoặc trực tiếp đến Lãnh đạo phụ trách lĩnh 

vực) về những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh (nếu có). 
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Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc thực hiện trực và báo cáo tình hình dịp nghỉ trong dịp nghi lễ 30/4 - 

01/5 đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Văn phòng Ban ATGT tinh; 

- Trang tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Văn 
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