
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĨNH LỘC 

 Số:          /UBND-KTHT 

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc 

họp Thường trực của Chính phủ 

về phòng, chống dịch Covid-19 

ngày 27/7/2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Vĩnh Lộc, ngày       tháng       năm 2020 

 

      Kính gửi:  

    - Các phòng, ban trực thuộc; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô; 

- Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách. 

        

Thực hiện Công văn số 3069/SGTVT-QLGT ngày 28/7/2020 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực của Chính phủ về phòng, chống 

dịch Covid-19 ngày 27/7/2020. 

Để đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải được an toàn, hạn chế thấp 

nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển, nhân viên 

phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành 

khách (xe buýt, xe taxi, xe chở khách...). UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn, các đơn vị thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:  

1. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô thực hiện 

nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, không để lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách. 

- Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử 

khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải hành khách. 

- Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành 

khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực bến xe... và trên các 

phương tiện vận tải hành khách. 

- Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện: 

+ Khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, chỉ khai báo y tế giấy khi không 

thực hiện được khai báo y tế điện tử (không áp dụng với taxi và xe buýt); 

+ Kiểm tra thân nhiệt: 

+ Sát khuẩn tay; 

+ Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi. Không khạc, nhổ bừa bãi. 

- Khuyến khích thông gió tự nhiêm trên phương tiện.  



- Thực hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết thúc chuyến 

đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình hình thực tế. 

- Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, 

cần thông báo với nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho đường dây 

nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9059) và 

đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.  

2. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh 

- Dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ Thanh 

Hóa đi/đến thành phố Đà Nẵng và ngược lại (trừ các trường hợp đặc biệt vì lý 

do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công 

nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống 

dịch và các trường hợp hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

cần thiết,xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa). 

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe 

buýt (không qua thành phố Đà Nẵng) thực hiện bình thường. 

- Yêu cầu các bến xe khách thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động vận tải 

hành khách tuyến cố định liên tỉnh đi/đến Thanh Hóa – Đà Nẵng đồng thời thông 

báo cho doanh nghiệp khai thác tuyến và nhân dân biết để thực hiện. 

- Thời gian thực áp dụng: Trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút 

ngày 28/7/2020 

3. Đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định; bố trí cán bộ, nhân viên kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch trên 

phương tiện trước khi xuất bến, chỉ cho xuất bến đối với những phương tiện 

thực hiện đúng các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hành khách đi và đến theo quy 

định; khi phát hiện trường hợp hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần 

thông báo cho cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đường dây nóng của Sở Y tế hoặc 

Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9059) để được điều trị kịp thời. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  - Như trên; 

-   - Chủ tịch UBND huyện (đê b/c); 

-   - Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Tiến 
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