UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1084 /SGTVT-VT,PT&NL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày11 tháng 8 năm 2020

V/v tiếp tục thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trong
hoạt động vận tải.

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh;
- Ga Tuy Hòa; Cảng hàng không Tuy Hòa;
- Các bến xe trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 4141/UBND-KGVX ngày 9/8/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 8/8/2020
của Văn phòng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số
7770/BGTVT-CYT ngày 10/8/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện
nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải. Sở
Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo
COVID-19 của tỉnh và các ban ngành. Báo cáo kịp thời các trường hợp đi từ vùng
dịch về để có biện pháp theo dõi, cách ly.
2. Tổ chức tốt các dịch vụ vận chuyển hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại
cho nhân dân, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt
trên các phương tiện vận tải công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần
thiết và hướng dẫn tại Văn bản số 1045/SGTVT-QLVT PT&NL ngày 04/8/2020
của Sở Giao thông vận tải Phú Yên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
COVID-19 trong hoạt động vận tải khách, nhất là khuyến cáo người dân khai báo
y tế điện tử tự nguyện.
3. Luôn đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời xử lý các tình huống
dịch bệnh có thể xảy ra;
4. Các Bến xe, đơn vị vận tải khách không được chủ quan, lơ là trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh xảy
ra tại các địa phương (như Đà Nẵng, Quãng Nam, Khánh Hòa, Đăk Lăk, TP Hồ
Chí Minh,…) để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, đáp ứng nhu cầu vận chuyển
hành khách.
5. Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động
vận tải hành khách và các bến xe nhắc nhở các nhân viên, lái xe, hành khách thực
hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm trật tự an
toàn giao thông. Kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch.

Đề nghị đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo PCD của tỉnh (b/c);
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng Cục ĐBVN (b/c)
- Sở: Ytế, TT&TT, VHTT&DL,
CA tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ sở ĐTLX, TTSHLX trên tỉnh;
- Thanh tra GTVT (t/h);
- TT Kiểm định 7801S;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- BCĐ PCD COVID-19 của Sở;
- Lưu VT, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giao thông vận tải
Email: sgtvt@phuyen.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Yên
Ngày ký: 11.08.2020
09:29:59 +07:00

Nguyễn Bá Khải

