UBND TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1642 /SGTVT-QLVT&PT
V/v triển khai Công điện số
1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
về việc tăng cường kiểm soát lái xe
đường dài, người về từ thành phố Hồ
Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các
vùng có dịch

Hưng Yên, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố;
- Hội vận tải ô tô tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh;
- Các bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh;
- Các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về
từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch.
Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị Hội vận tải ô tô tỉnh và yêu cầu
các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm
soát lái xe đường dài, người về từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và
các vùng có dịch như sau:
1. Từ 00h00 ngày 13/7/2021: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly
tại nhà 7 ngày tiếp theo đối với lái xe đường dài. Người dân từ thành phố Hồ Chí
Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch về tỉnh phải thực hiện cách ly tập
trung 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 03 lần (phải trả phí cách ly tập trung và xét
nghiệm).
2. Đơn vị vận tải chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động người thân
trong gia đình kêu gọi lái xe, phụ xe của đơn vị mình đang ở thành phố Hồ Chí
Minh, các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch hãy ở nguyên đó, tạm thời chưa về
tỉnh, hạn chế nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia
đình và cộng đồng. Nếu về tỉnh, phải khai báo y tế ngay, thực hiện cách ly tập
trung và xét nghiệm phải trả phí.
3. Người đứng đầu đơn vị vận tải phải quản lý chặt chẽ và có trách nhiệm
theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm đối với lái xe, phụ xe thuộc đơn vị theo
quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lơ là, buông lỏng quản lý, thiếu
trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch, làm lây lan
dịch bệnh trên địa bàn do không thực hiện tốt các biện pháp mà cơ quan chức
năng, chính quyền địa phương đã khuyến cáo, yêu cầu thực hiện.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm theo nội dung chỉ đạo của Sở Giao thông vận
tải Hưng Yên tại Công văn số 1583/SGTVT-QLVT&PT ngày 05//2021 về việc
hướng dẫn thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1382/UBNDKGVX ngày 29/6/2021 và Thông báo số 1540/SGTVT-QLVT&PT ngày
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30/6/2021 về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận
tải, lái xe trên địa bàn tỉnh và các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, ngành Y
tế, Giao thông vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của địa
phương.
Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị các Sở Giao thông vận tải các
tỉnh, thành phố; Hội vận tải ô tô tỉnh quan tâm, phối hợp và yêu cầu các đơn vị
kinh doanh vận tải, bến xe, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT; (Để báo cáo)
- UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Công an tỉnh; (để phối hợp)
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Hưng Yên;
- TTXVN tại Hưng Yên;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công an các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVT&PT.
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Trần Thế Hoàng

