UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 564 /SCT-VP

Quảng Trị, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện đảm bảo trật tự,
an toàn giao thông và phòng,
chống dịch Covid-19 trong dịp
nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.

Kính gửi: Các phòng và đơn vị thuộc Sở
Thực hiện Công văn số 1827/UBND-CN ngày 27/4/2020 của UBND
tỉnh về việc phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Theo đó, trong thời gian nghỉ Lễ, Giám
đốc Sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan
nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
- Chấp hành nghiêm túc pháp luật về tham gia giao thông gắn với việc
thực hiện phòng, chống dịch Covid-19: Cán bộ, CCVC và người lao động
điều khiển phương tiện không uống bia, rượu; không chạy quá tốc độ, đi đúng
phần đường, làn đường, không sử dụng điện thoại khi lái xe và các quy định
pháp luật về phương tiện tham gia giao thông. Cán bộ, CCVC và người lao
động tham gia giao thông và đến nơi công cộng phải thực hiện việc đeo khẩu
trang; hạn chế di chuyển đến các địa phương có vùng dịch.
- Kiểm tra hệ thống điện trong phòng làm việc; hồ sơ, tài liệu đảm bảo
an toàn, phòng chống cháy, nổ trước và trong thời gian nghỉ Lễ.
- Chấp hành nghiêm túc lịch trực cơ quan theo Văn bản số 520/SCTVP ngày 21/4/2020 của Sở Công Thương về việc tổ chức trực trong dịp Lễ
30/4 và 01/5; đồng thời, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề đột xuất
phát sinh xảy ra thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc
Sở nghiêm túc thực hiện. Trường hợp cán bộ, CCVC và người lao động vi
phạm hoặc có thông tin phản ánh, thông báo từ người dân và các cơ quan
chức năng có thẩm quyền thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý kỷ luật theo
quy định./.
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- UBND tỉnh (b/c);
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- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Thông báo tại Bảng tin CQ;
- Lưu: VT, VP.
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