
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-VTPT&NL 
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch đối với hoạt động 

vận tải hành khách trong tình hình mới. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Giang, ngày       tháng         năm            

 

 

Kính gửi:   

      - Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

          - Các đơn vị quản lý, khai thác Bến xe khách. 

 

Thực hiện văn bản số 3432/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

đối với hoạt động vận tải hành khách trong tình hình mới; văn bản số 1691/UBND-

VHXH ngày 01/06/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai quyết liệt các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Sở Giao thông vận tải 

Hà Giang yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; các đơn vị quản lý, khai thác 

bến xe 

- Tiếp tục triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 

16/CT-TTg và các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn, đẩy lùi 

dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các nội dung khác có liên quan đến 

công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao 

thông vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền khác 

- Dừng việc vận chuyển khách du lịch, người từ vùng dịch vào địa bàn 

tỉnh Hà Giang; trong trường hợp thật cần thiết yêu cầu phải có phiếu kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 5 ngày gần nhất; khuyến cáo và 

hạn chế tiếp nhận những người từ địa phương có dịch đến Hà Giang trong 

thời điểm này. 

- Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, lái, phụ xe hiểu và tự giác 

tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. 

- Yêu cầu lái xe và hành khách thường xuyên khai báo y tế; luôn đeo khẩu 

trang trong suốt hành trình và sát khuẩn tay đúng cách; thực hiện giữ khoảng cách 

nhất định >2m và các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định. 

- Tất cả hành khách, lái xe phải thực hiện khai báo y tế, chấp hành các yêu 

cầu kiểm tra y tế tại các trạm, chốt kiểm tra y tế do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 thành lập; đảm bảo phòng, chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế : 

“Khấu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”. 

- Đơn vị phải phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch khử khuẩn cho phương tiện 

trước và sau khi tham gia vận chuyển. 

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý vận tải phương tiện 

và người lái, các lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm 



tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-

19 trên các phương tiện vận tải khách, bến xe khách.... 

Thời gian thực hiện: Kể từ 00 giờ 00’ ngày 02 tháng 06 năm 2021 cho đến 

khi có thông báo mới của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 Nơi nhận: 
- Như trên (T/hiện);  

- Tổng cục ĐBVN 

- UBND tỉnh 

- Ban ATGT tỉnh         (B/cáo); 

- Giám đốc Sở 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở (T/hiện); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VP, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Tống Văn Huấn 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:05:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Tống Văn Huấn<tvhuan.sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:36:42+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:36:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:36:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:36:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang - Phone: 0219386084 - Fax: 02193860986  Email: stttt@hagiang.gov.vn
	2021-06-02T10:37:26+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




