
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TAM DƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT&HT 
V/v tăng cường công tác thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày        tháng 07 năm 2020 
 

 

 

                              Kính gửi: 

 

 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bến xe  khách Tam Dương; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 

bằng xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi. 
 

  UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 1548/SGTVT-

QLVTPT&NL ngày 27/07/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc V/v 

tăng cường cường công tác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Nhằm chủ động, khẩn trương hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 có hiệu quả, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối sức khỏe cho người dân. UBND huyện Tam Dương yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị nêu trên khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các công việc 

sau đây: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo tại các Văn bản trước đây của 

Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Sở GTVT, Huyện 

uỷ, UBND huyện Tam Dương và các cơ quan có liên quan. 

2. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên 

tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt thực hiện 

nghiêm chỉ đạo tại Khoản b Mục 3 Văn bản số 7234/BGTVT-CYT ngày 

26/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách; Mục 1 Văn bản 

Số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính 

phủ; Khoản 2 Văn bản số 5626/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với Bến xe khách Tam Dương thực hiện tốt các nội dung tại Mục 1 

Văn bản Số 5625/UBND-VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng 

Chính phủ. 



4. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi tiếp tục thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới được Thủ tướng Chính phủ 

chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và Văn bản số 5625/UBND-

VX1 ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

 (Sao gửi kèm các văn bản số 19/CT-TTg, 7234/BGTVT-CYT, 5625/UBND-

VX1, 253/TB-VPCP, 5626/UBND-VX1, 1548/SGTVT-QLVTPT&NL). 

Yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kinh gửi; 

- Huyện ủy Tam Dương (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVPHĐND&UBND huyện 

- Công an huyện; 

- Các phòng: KT&HT, Văn hoá và TT; 

- Trung tâm VHTTTT huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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