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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-KT&HT 
V/v thành lập, công bố và quản lý 

cơ sở lưu trú dành cho lái xe, phụ 

xe trên địa bàn huyện 

Tam Dương, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Văn bản số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận tải liên tỉnh trong điều kiện 

phòng, chống dịch COVID-19. UBND huyện Tam Dương đã ban hành văn bản 

số 3017/UBND-KT&HT ngày 21/8/2021 về việc quản lý chặt chẽ hoạt động 

vận tải trên địa bàn huyện trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

 Để tránh việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng liên quan đến hoạt động 

vận tải, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập, công bố và 

quản lý cơ sở lưu trú dành cho lái xe, phụ xe trên địa bàn huyện. UBND huyện 

Tam Dương yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện tại các Văn 

bản: Số 7167/UBND-CN1 ngày 19/8/2021; số 7096/UBND-VX1 ngày 

18/8/2021; số 7592/UBND-CN1 ngày 31/8/2021; số 3017/UBND-KT&HT 

ngày 21/8/2021; số 3240/UBND-KT&HT ngày 03/9/2021. 

- Thành lập, công bố và quản lý cơ sở lưu trú dành cho lái xe, phụ xe, 

người bốc xếp hàng hóa trên địa bàn quản lý. Thời gian xong trước 16 giờ 

ngày 06/9/2021 và báo cáo về UBND huyện đối với địa điểm cở lưu trú, bộ 

máy tổ chức hoạt động và các điều kiện cần thiết đảm bảo về y tế để thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định   

- Trường hợp cách ly tại nhà: Yêu cầu thực hiện nghiêm theo quy định 

của ngành Y tế và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Trung tâm Y tế Tam Dương, Công an huyện, Quân sự huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra (Khu lưu trú, cách ly tại 

nhà) đảm bảo an toàn như các khu cách ly tập trung.  



- Giao Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn người cách ly, thành viên trong 

gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện theo đúng các quy định để phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ UBND huyện giao. Tổng hợp 

báo cáo tình hình hoạt động của phương tiện, lái xe, người theo xe chuyển về 

Văn phòng HĐND&UBND huyện để tổng hợp chung báo cáo hàng ngày của 

UBND huyện. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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