
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng  8  năm 2021 

V/v thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn  

của Bộ GTVT về hoạt động vận tải 

trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

  

Kính gửi: 

 

 

 

- Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công thương; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 324/TB-BGTVT ngày 26/08/2021 thông báo kết luận 

chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; các Quyết định số 1570/QĐ-

BGTVT ngày 27/8/2021, số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021, số 1589/QĐ-

BGTVT ngày 27/8/2021, số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021, số 1596/QĐ-

BGTVT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Hướng dẫn hoạt 

động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực đường bộ, 

đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt (sao gửi kèm theo). Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Phối hợp với Sở Y tế, Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải, chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7439/UBND-CN1 ngày 

27/8/2021, số 7317/UBND-CN1 ngày 24/8/2021,... về kiểm soát dịch Covid-19 

đối với hoạt động vận tải để thực hiện, đảm bảo lưu thông thông suốt và kiểm soát 

dịch hiệu quả.  

2. Rà soát, đánh giá tình hình để tham mưu tăng cường kiểm soát dịch trong 

hoạt động vận tải đường thủy nội địa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 

số 7317/UBND-CN1 ngày 24/8/2021 và quy định của Bộ Giao thông vận tải tại 

Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021.  

3. Thông tin, phổ biến rộng rãi quy định của Bộ Giao thông vận tải về tổ 

chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải, hàng không 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT 

ngày 27/8/2021, số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 đến các doanh nghiệp vận 

tải, tổ chức, cá nhân biết thực hiện khi tham gia hoạt động vận tải, đi lại trong lĩnh 

vực này.  
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4. Phối hợp với cơ quan quản lý tại các ga đường sắt để thực hiện phòng, 

chống dịch Coivd-19 trong hoạt động vận tải đường sắt theo hướng dẫn của        

Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 và quy 

định của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ người đến/đi theo đúng quy định của tỉnh.        

Sở Giao thông vận tải cùng các ngành và địa phương, cơ quan quản lý ga đường 

sắt tổ chức thực hiện tốt quy định đối với lĩnh vực này. 

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thực hiện và tham mưu kịp thời cho 

tỉnh để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong hoạt động vận tải; Các ngành, đơn vị, 

địa phương chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường phòng, chống dịch 

trong lĩnh vực này nếu cần thiết, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải (B/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở ngành thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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