UBND TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150 /SGTVT-QLVTPT&NL

Phú Yên, ngày29 tháng 01 năm 2021

V/v Thực hiện biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải khách, bến xe khách, ga
Tuy Hòa, Cảng hàng không Tuy Hòa, Trung tâm đăng
kiểm phương tiện GTVT 78.01S, 78.02S, cơ sở đào tạo
lái xe và TTSH lái xe trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Văn bản số 412/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Phú Yên và Văn bản số 841/BGTVT-VT ngày 28/01/2021 về
triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ. Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2021 cho đến khi có
thông báo mới.
2. Thực hiện biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 và các Bộ, ngành liên
quan, nhất là theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Thường xuyên theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn
biến tình dịch bệnh để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù
hợp, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.
- Tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân, hành
khách đề cao cảnh giác và nghiêm túc thực hiện tốt phòng, chống dịch theo
“Thông điệp 5K”, gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập Khai báo y tế.
- Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả hành khách đi trên phương tiện
giao thông công cộng (gồm: xe buýt, taxi, xe khách, xe điện, tàu hỏa, máy bay,
phương tiện thủy nội địa, đò chở khách ngang sông), người điều khiển, người
phục vụ trên phương tiện, học viên theo học lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe,
trung tâm sát hạch lái xe, khách hàng tại trung tâm kiểm định phương tiện
GTVT, người nhà đưa, đón hành khách tại Bến xe, Ga Tuy Hòa, Cảng hàng
không Tuy Hòa,…Các khu vực tập trung đông người thực hiện nghiêm các biện
pháp giãn cách, hạn chế tiếp xúc; trang bị nước rửa tay sát khuẩn; tăng cường
phun thuốc khử khuẩn trên các phương tiện vận tải khách sau mỗi chuyến đi.
3. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách
- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, xe
du lịch, xe taxi từ Phú Yên đi các tỉnh có dịch (Hải Dương, Quảng Ninh) và
ngược lại. Các hoạt động vận chuyển khách không qua tỉnh có dịch như Hải
Dương, Quảng Ninh,… thực hiện bình thường.
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- Hoạt động vận tải hành khách xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành
trình qua tỉnh có dịch thì không được dừng, đỗ tại địa bàn tỉnh đó để đón, trả
khách. Đối với các phương tiện vận chuyển hành khách đi hoặc đến địa bàn các
tỉnh có dịch phải khẩn trương giải tỏa hành khách, vệ sinh khử khuẩn phương
tiện theo quy định; hành khách, người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải
khai báo y tế để theo dõi sức khỏe (cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung theo
quy định).
4. Giao Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm
tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo quy định tại theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.
Sở Giao thông vân tải Phú Yên đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- UBND tỉnh;
(b/c);
- Tổng cục ĐBVN;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cục ĐT nội địa VN;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Công an các tỉnh, thành phố;
- Sở Y Tế PY; GD&ĐT, TT&TT; VHTT&DL;
- UBND các huyện, tx, tp Tuy Hòa;
- BCĐ PC dịch Covid-19 của Sở;
- Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Các phòng, ban thuộc Sở;
- Đăng website Sở;
- Lưu: VP, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Khải
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