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Kính gửi:  
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Các Cục: Hàng không Việt Nam; Hàng hải Việt Nam; 

Đường sắt Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục 
Đăng kiểm Việt Nam; Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng 
công trình GT; 

- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; 
- Văn phòng Đảng – Đoàn thể; 
- Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; 
- Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia; 
- Trung tâm Công nghệ thông tin; 
- Các Ban Quản lý dự án; 
- Báo Giao thông; 
- Tạp chí Giao thông vận tải; 
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. 

 
Thực hiện Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới 
Omicron của virus SARS-CoV-2. Trong thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 
đang có diễn biến phức tạp; tại nhiều địa phương số ca mắc mới, số bệnh nhân 
nặng, số ca tử vong có xu hướng tăng. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới 
Omicron, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương 
thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt công 
tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, 
chống dịch bệnh. Khuyến cáo cán bộ, nhân viên, người lao động ngành GTVT 
tiếp tục đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch như đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà, tại phòng làm việc, phòng họp, 
các địa điểm công cộng; thường xuyên khai báo y tế; không tụ tập đông người; 
giữ khoảnh cách khi giao tiếp; rà soát, không để sót ai thuộc diện chỉ định tiêm 
mà không được tiêm chủng đầy đủ (kể cả mũi tăng cường), đặc biệt là những 
người thuộc nhóm có nguy cơ cao. 
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2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục chuyên ngành (Hàng không 
Việt Nam, Hàng hải Việt Nam; Đường sắt Việt Nam; Đường thủy nội địa Việt 
Nam,...):  

- Tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh 
nhiễm chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2 nhập cảnh vào Việt Nam: đặc 
biệt là trong hàng không, đường bộ, đường thủy, đường sắt,... để ngăn chặn nguy 
cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng Omicron vào Việt Nam; thực hiện test 
nhanh đối với hành khách trước khi lên và sau khi xuống tàu bay, cách ly ngay 
đối với các trường hợp nghi nhiễm. 

- Chịu trách nhiệm về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch 
Covid-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngành GTVT đến và đi qua các 
vùng có dịch theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

3. Xây dựng các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết, phù hợp; không để 
bị động, bất ngờ trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên diện rộng 
trước nguy cơ biến chủng Omicron. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Bộ; 
- Vụ Vận tải; 
- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải); 
- Lưu: VT, CYT (Thu). 
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