UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3835/UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 24 tháng 11 năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 trong
hoạt động vận tải trên địa bàn huyện

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Các cơ quan đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở danh
sách các đơn vị hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên địa bàn tỉnh được
Sở Giao thông vận tải cung cấp và danh sách sau khi rà soát, tổng hợp của
UBND các xã, thị trấn (gửi kèm văn bản này); Nhằm kịp thời nắm bắt thông tin
về hoạt động vận tải trên địa bàn, phục vụ tăng cường quản lý phòng, chống dịch
COVID-19, UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. Công an huyện; UBND các xã, thị trấn; Các đơn vị kinh doanh vận tải
trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của UBND huyện tại
Văn bản số 3746/UBND-KT&HT ngày 19/11/2021 (sao gửi kèm theo).
2. UBND các xã, thị trấn:
- Thường xuyên cập nhật theo dõi, kiểm soát, quản lý lái xe, phụ xe,
người đi theo xe khi hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa đường dài liên
tỉnh trên địa bàn;
- Bố trí 01 cán bộ đầu mối để tạo lập Zalo nhóm để tiếp nhận, thông tin
cho các đơn vị vận tải trên địa bàn về các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung
ương, Tỉnh, Huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời
thường xuyên cập nhật, tổng hợp Bản khai báo hành trình của đơn vị kinh doanh
vận tải (lái xe, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh).
- Chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực
hiện nghiêm một số nội dung sau:
+ Nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện, tự tuân thủ, tự kiểm tra, tiếp tục
thực hiện nghiêm 5K, không vì đã tiêm Vắc xin mà chủ quan, lơ là, mất
cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.
+ Thực hiện nghiêm túc Bản cam kết và Bản khai báo hành trình trước khi
tham gia vận chuyển. Khi trở về tiếp tục khai báo hành trình thực hiện công việc
vận chuyển.

+ Thường xuyên theo dõi, cập nhật Cấp độ dịch tại các địa bàn mà
phương tiện của đơn vị vận tải dừng, nghỉ hoặc đi qua để có trách nhiệm triển
khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
+ Đơn vị vận tải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để
xẩy ra vi phạm, đặc biệt là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch gây lây
lan ra cộng đồng.
3. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND &
UBND huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện
việc xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ đối với các lái xe theo quy định tại
Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Giao thông vận tải (p/h);
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- CT, CPCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Như trên;
- Các cơ quan đơn vị;
- Lưu: VT.
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