
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 Số:         /UBND-KTHT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Như Xuân, ngày        tháng     năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện. 

 

    

    

   Kính gửi:    

  - UBND các xã, thị trấn; 

- Các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận 

  tải hành khách trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ GTVT về việc 

tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong 

ngành Giao thông vận tải; Công điện số 02-CĐ/TU ngày 06/5/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

và Công văn số 3817/BGTVT-CYT ngày 03/5/2021 của Bộ GTVT về việc triển 

khai Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19;  

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã xuất 

hiện ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 01 

ca dương tính với Covid-19 (đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới 

Trung ương), nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là 

rất lớn. Thực hiện công văn số 1904/SGTVT-QLVT ngày 9/5/2021 về tiếp tục 

thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh; Công văn số 1905/SGTVT-QLVT ngày 9/5/2021 về tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

UBND huyện Như Xuân yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa 

bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách thực hiện nghiêm một số 

nội dung sau: 

1. Yêu cầu Các Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận tải hành 

khách: 

 Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và Sở 

GTVT;  công văn số 778/UBND-KT&HT ngày 10/5/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện Như Xuân về việc  thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá từ Thanh Hoá đi và đến các tỉnh, 

thành phố khác, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong hoạt động vận tải 

hành khách, cụ thể: 

+ 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;  
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+ Yêu cầu bắt buộc người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành 

khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trên các phương tiện vận tải hành 

khách (từ chối vận chuyển đối với hành khách không đeo khẩu trang theo đúng 

quy định);  

+ Yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc theo quy định;  

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 nhiên 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 hoạt động vận tải, nếu phát hiện hành khách có dấu hiệu 

bất thường về sức khoẻ (ho, sốt, khó thở) cần báo ngay cho cơ quan y tế nơi gần 

nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời; trường hợp phát hiện hành khách trên xe 

xuất phát từ vùng dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) thì cần phải bình tĩnh, yêu 

cầu hành khách chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, đồng thời chủ 

động liên hệ với chính quyền địa phương nơi hành khách xuống, cơ quan y tế nơi 

gần nhất hoặc Sở GTVT Thanh Hóa (SĐT: 0903778239, 0975892299 ) và phòng 

Kinh tế Hạ tầng huyện Như Xuân (SĐT: 0973351448; 0917669398) để xử lý kịp 

thời. Nếu đơn vị, chủ phương tiện không kịp thời khai báo thông tin hành 

khách từ vùng dịch về cho cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, khi bị phát hiện thì bị xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật;  

+ Ghi chép đầy đủ thông tin hành khách; cung cấp đầy đủ thông tin hành 

khách cho bến xe ngay khi chuẩn bị xuất bến và đến bến; chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan chức năng thực 

hiện truy vết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; lưu trữ danh sách hành 

khách tối thiểu 21 ngày.  

- Không vận chuyển hành khách đi, đến các vùng có dịch đã được Bộ 

Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố; chấp hành quy định về việc dừng, hạn 

chế hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền 

nới đi, nơi đến. 

 - Đối với hoạt động vận tải hành khách có hành trình đi qua các vùng có 

dịch đã được Bộ Y tế công bố ở các tỉnh, thành phố thì không đuợc dừng đỗ để 

đón, trả hành khách.  

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

tỉnh, hoạt động của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi không qua tỉnh hoặc địa bàn 

tỉnh (vùng có dịch) thực hiện bình thường. 

- Ghi chép đầy đủ thông tin hành khách; cung cấp đầy đủ thông tin hành 

khách cho bến xe ngay khi chuẩn bị xuất bến và đến bến; chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan chức năng thực 

hiện truy vết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; lưu trữ danh sách hành 

khách tối thiểu 21 ngày. 
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2. Đối với đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách. 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và 

các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT;  

- Thông báo rộng rãi, công khai cho các doanh nghiệp vận tải hành khách, 

lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tại bến xe nắm bắt được nội dung 

tại mục 1 Văn bản này.  

- Kiểm tra, giám sát và thu thập đầy đủ thông tin hành khách trên xe từ các 

địa phương khác đến bến xe trên địa bàn; lưu trữ thông tin danh sách hành khách 

tối thiểu 21 ngày. 

3. Giao cho phòng Kinh tế & Hạ tầng: 

 Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19 trong hoạt 

động vận tải hành khách, kịp thời tham mưu cho UBND huyện có hướng chỉ đạo 

kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19 về hoạt động vận tải hành khách 

trên địa bàn huyện. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh vận 

tải khách, vận tải hàng hóa, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND huyện (b/c);  

- Các  PCT UBND huyện; 

- Công an huyện;          

- Phòng KT&HT; 

- Trung tâm VH-TT-TT&DL,        

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 
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DANH SÁCH  

CÁC DOANH NGHIỆP, HTX VẬN TẢI KHÁCH, NHÀ XE  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

( Kèm theo công văn số          /UBND-KT&HT ngày       /       /2021 của Chủ tịch UBND  

huyện Như Xuân) 

 

TT 
Tên doanh nghiệp, HTX, 

Nhà xe 
Địa chỉ Ghi chú 

1 HTX vận Tải Tiến 
- Phương Khu phố II, TT 

Yên Cát 

Tuyến Hà Nội - Hải 

phòng - Bắc Ninh 

2 HTX vận tải Thu Tiện 
Khu phố Mỹ Ré, TT Yên 

Cát 
Xe Hợp đồng 

3 Nhà xe Bảy Khoa 
Khu phố Mỹ Ré, TT Yên 

Cát 

Tuyến Gài Gòn - 

Bình Dương 

4 HTX vận tải Minh Đức Khu phố IV TT Yên Cát Tuyến Hải Phòng 

5 Nhà Anh Hào Thôn Liên Hiệp Hóa Quỳ Tuyến Hà Nội 

6 Nhà xe Thượng Mai Xã Thanh Quân 
Tuyến Hà Nội - Bắc 

Ninh 

7 Nhà xe Cao Kim Xã Bãi Trành 
Tuyến Hà Nội - Bắc 

Ninh 

8 Ngyễn Văn Thắng Thôn Cầu xã Bãi Trành Xe Hợp đồng 

9 Dương Khánh Thanh Thôn Cầu xã Bãi Trành Xe Hợp đồng 

10 Nguyễn Hữu Lực Thôn 3 xã Bãi Trành 
Tuyến Sài Gòn - 

Bình Dương 

11 Nhà xe KaLong Bến xe Yên Cát Tuyến Quãng Ninh 

12 Nhà xe Quân Nam Bến xe Yên Cát Tuyến Quảng Ninh 

  

 Ghi chú: Đề nghị UBND các xã, thị trấn chuyển văn bản đến các Doanh nghiệp, HTX, 

Nhà xe, các hộ, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn để thực hiện. 
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