
  

      UBND TỈNH VĨNH PHÚC           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:       /SGTVT- QLVTPT&NL 
V/v tăng cường công tác thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng 07 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc; 

- Các nhà ga đường sắt trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt,  

   xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi; 

- Công ty CP Quản lý & sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc; 

- Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; 

- Các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe ; 

- Các Bến hành khách thủy nội địa; 

   - Các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động chở khách  

                                    tham quan du lịch trong khu vực hạn chế bằng xe điện 4 bánh. 

 

  Sở GTVT Vĩnh Phúc nhận được các 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; 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; 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. 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 các đối tượng là CBCNV, cán 

bộ điều hành, lái xe, phụ xe, hành khách du lịch đi tàu, đi xe, thí sinh tại các cơ sở 

đào tạo lái xe, công dân đến làm việc tại các trung tâm đăng kiểm,  Sở GTVT Vĩnh 

Phúc 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 và Địa phương, Sở GTVT Vĩnh Phúc 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 (có sao gửi kèm theo). 



  

3. Đối với các đơn vị: Ban quản lý Bến xe khách Vĩnh Phúc, các Trung tâm 

đăng kiểm, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe, các nhà ga đường sắt trên địa bàn tỉnh 

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 (có sao gửi kèm theo). Riêng các nhà ga 

đường sắt trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo tại khoản a, 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 (có sao gửi kèm theo). 

4. Giao Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc lập kế hoạch, xây 

dựng phương án chuyên chở hành khách của 02 bến phà Then và Đức Bác đảm bảo 

an toàn, 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 

các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 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 (có sao gửi kèm theo). 

5. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp với Sở GTVT 

Vĩnh Phúc chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các chủ bến có bến khách ngang 

sông,  các đơn vị kinh doanh tại các khu du lịch trên địa bàn có hoạt động chở khách 

tham quan du lịch trong nội bộ các khu du lịch, khu di tích bằng xe điện 4 bánh trong 

việc đôn đốc 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 (có sao gửi kèm theo).  

Đề nghị các đơn vị nêu trên nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như kinh gửi; 

- Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh, Sở TTTT, 

Đài PTTH, Báo Vĩnh Phúc (p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- TTCNTT Sở (t/h); 

- Thanh tra Sở (t/h); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

      ( THK 30b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Long Biên 
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