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Số: 1623/UBND - KT&HT 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động kinh doanh vận tải. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 08 tháng 6 năm 2021 

 

   Kính gửi:   

                                                    - Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

    - Công an huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo hoạt 

động kinh doanh vận tải gắn liền với hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và 

thực hiện kế hoạch số 1531/KH-SGTVT ngày 20/5/2021 của Sở giao thông vận tải 

về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

corona(Covid-19) gây ra (có bản kế hoạch 1531/KH-SGTVT kèm theo). UBND huyện 

yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế và hạ tầng. 

- Tham mưu điều động phương tiện phục vụ phòng, chống dịch khi có yêu 

cầu của cấp trên. 

- Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện tốt công bảo dưỡng thường xuyên, đẩy 

nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian sửa chữa định kỳ nhằm đảm bảo giao thông thông 

suốt, không để ách tắc, đình trệ trên các tuyến đường giao quản lý. 

- Chỉ đạo các nhà thầu quản lý bảo dưỡng thường xuyên, các nhà thầu sửa 

chữa định kỳ tăng cường công tác khai báo y tế, nhất là đối với các công nhân lao 

động khi đưa vào công trường. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị liên quan;hướng dẫn các đơn vị ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh từng 

giai đoạn (giãn cách dây chuyền, bố trí lệch ca,…) và tuân thủ sự chỉ đạo của cơ 

quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch Covid-19.  

- Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các 

phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở triển khai thực hiện kế hoạch số 1531/KH-

SGTVT ngày 20/5/2021 của Sở giao thông vận tải về đáp ứng với từng cấp độ dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona(Covid-19) gây ra. 

2. Công an huyện: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn: thường xuyên nắm bắt nhu cầu đi lại 

của người dân, tình hình cung cầu hàng hóa và tình hình diễn biến của dịch bệnh 

trên địa bàn để kịp thời triển khai linh hoạt các phương án vận chuyển hàng hóa, 

hành khách phù hợp; thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là thông điệp 5K cho toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT, hành khách đi xe, 



trên các phương tiện vận tải bến xe (khi được phép hoạt động), tại các đơn vị quản 

lý bảo trì đường bộ, đường sông trung ương, địa phương… 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để phát hiện kịp thời các 

trường hợp đến, đi từ khu vực phong  tỏa hoặc khu vực ổ dịch. Thực hiện nghiêm 

túc nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc sở triển khai thực hiện kế hoạch số 1531/KH-SGTVT ngày 20/5/2021 của Sở 

giao thông vận tải về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút corona(Covid-19) gây ra. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị liên quan; hướng dẫn các đơn vị ứng phó phù hợp với diễn biến dịch bệnh từng 

giai đoạn (giãn cách dây chuyền, bố trí lệch ca,…) và tuân thủ sự chỉ đạo của cơ 

quan có thẩm quyền về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là 

thông điệp 5K cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành GTVT, hành khách đi xe, trên các phương tiện vận tải bến xe (khi được 

phép hoạt động) tại các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ, đường sông trung ương, 

địa phương… 

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động KDVT hành 

khách và vận chuyển hàng hóa đến, đi từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế trên địa bàn thực hiện giám sát y tế, lấy mẫu xét 

nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, đi ra từ khu 

vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch (vào thời điểm trước khi đến, đi và khi quay 

về).  

- Chỉ đạo ban quản lý các chợ trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, phát hiện các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển hàng hóa, nông sản 

đến, đi từ vùng đang có dịch báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử 

lý kịp thời. 

- Phối hợp thực hiện kế hoạch số 1531/KH-SGTVT ngày 20/5/2021 của Sở 

giao thông vận tải về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

vi rút corona(Covid-19) gây ra.  

Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện phụ trách khối;  

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM .UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  
 

 

Phạm Hoàng Anh 
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