
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:           /UBND-KTHT 

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn 

sử dụng các ứng dụng khai báo y tế 

và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 

Như Xuân, ngày       tháng 6  năm  2021 

 

              Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. 

 

Thực hiện Công văn số 2622/SGTVT-QLVT ngày 22/3/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn sử dụng các 

ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Nhằm hỗ trợ thực hiện khai báo y tế điện tử, phục vụ hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, nơi tập trung đông người và trên các 

phương tiện vận tải hành khách giao thông công cộng, xe ô tô chở khách hộ kinh 

doanh; Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã, thị trấn, các đơn vị kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách, triển khai thực hiện 

nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung 

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 

2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021, đến cán bộ, nhân viên; người điều khiển phương 

tiện, nhân viên phục vụ thuộc quản lý của đơn vị và hành khách đi trên các phương 

tiện vận tải để biết và thực hiện. Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của 

Bộ Y tế được đăng tải trên cổng thông tin của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tại 

địa chỉ: https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn). 

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp với Công an huyện, tăng cường đôn 

đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn này đối với các đơn vị 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe và hành khách 

đi trên các phương tiện vận tải./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Các phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Công An huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Đồng 

https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn/
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