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        Hưng Yên, ngày       tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng 

thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên  

 

Thực hiện Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 18/6/2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình 

thường mới; 

Căn cứ Công văn của Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trên cả nước 

về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch Covid -19. 

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe 

của Nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải từ 

Hưng Yên đi các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sở Giao thông vận tải Hưng Yên 

thông báo bổ sung các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình 

hình mới đối với hoạt động vận tải, cụ thể như sau: 

1. Kể từ ngày 00h00 ngày 19/6/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

Người từ các địa phương có dịch về tỉnh Hưng Yên phải cách ly tại nhà hoặc nơi 

lưu trú 21 ngày; nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của cơ sở 

xét nghiệm được Bộ Y tế công nhận trong vòng 3 ngay thì được sinh hoạt và làm 

việc bình thường và phải ở lại tỉnh.  

Người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh Hưng Yên phải 

khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch khác theo quy định. 

2. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh từ tỉnh Hưng Yên đi đến, đi qua 

các tỉnh, thành phố trên cả nước và ngược lại: Thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải theo chỉ đạo của Chính 

phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch, bệnh Covid-19 và Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố. 

Chủ động, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Sở Giao 

thông vận tải Hưng Yên tại địa chỉ tại địa chỉ: https://sogtvt.hungyen.gov.vn và 

các ứng dụng Nhóm Zalo, Facebook của Hội vận tải ô tô tỉnh Hưng Yên để kịp 

thời triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19; tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là và kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng và cơ sở 

y tế gần nhất đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe có các biểu hiện nghi 

nhiễm dịch bệnh Covid-19 để được hướng dẫn xử lý nhanh nhất. 

3. Các nội dung còn lại: Tiếp tục thực hiện nghiêm theo nội dung chỉ đạo 

của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên tại Thông báo số 1145/SGTVT-QLVT&PT 

ngày 21/5/2021 về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Công 

văn số 1154/SGTVT-QLVT&PT ngày 24/5/2021 về việc tăng cường thực hiện 
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nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển 

người, hàng hóa đi và đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên và ngược lại; Công văn số 1170/SGTVT-QLVT&PT ngày 

26/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện khai báo y tế điện tử, đánh giá an toàn 

Covid-19 phục vụ phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên; Công văn số 1331/SGTVT-QLVT&PT ngày 11/6/2021 về việc 

hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án phòng, chống dịch khi có trường 

hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, 

thành phố biết, phối hợp và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách 

trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ GTVT; (Để báo cáo) 
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;   
- Công an tỉnh (để phối hợp); 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 
- Sở Thông tin và truyền thông;  
- Đài PTTH Hưng Yên;  
- Báo Hưng Yên;                                 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Công an các huyện, thị xã, thành phố; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Hội vận tải ô tô tỉnh; 
- Các đơn vị KDVT; bến xe khách trên địa bàn tỉnh; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trần Thế Hoàng 
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