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Số:             /UBND-KT&HT 
V/v thực hiện văn bản số 5494/UBND-

CN1 ngày 08/7/2021, văn bản số 

5532/UBND-CN3 ngày 09/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai một số 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

trong lĩnh vực GTVT và thực hiện công 

tác phòng chống dịch trong tình hình mới  

 

Tam Dương, ngày         tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các phòng: TC-KH, KT&HT, LĐTB&XH huyện; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- Đội thanh tra giao thông số 5 - Sở GTVT Vĩnh Phúc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện; 

- Ban quản lý bến xe khách Tam Dương; 

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

 

 Thực hiện Văn bản số 5494/UBND-CN1 ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai mộ số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong 

lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 5532/UBND-CN3 ngày 09/7/2021 

của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 

KCN, doanh nghiệp trong tình hình mới (Sao gửi kèm). UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

 1. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện 

 - Chủ động, quyết liệt thực hiện biện pháp 4 tại chỗ trong phòng, chống 

dịch bệnh (dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, 

dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ); thường 

xuyên tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên bản đồ an 

toàn covid -19 Quốc gia (địa chỉ https://antoancovid.vn); chủ động khắc phục 

các tồn tại thiếu sót trong phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở 

SXKD. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với chuyên gia, người quản lý, công 

nhân lao động và người làm việc tại doanh nghiệp phải thường xuyên, tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K, 

không được lơ là, chủ quan. Hết giờ làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD khi 

trở về nhà, nơi nghỉ hạn chế tiếp xúc, đi ra ngoài để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19. 

https://antoancovid.vn/


 - Chủ động trong việc triển khai các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-

19 tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD; chủ động trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 

Covid-19 để tầm soát đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm như: lái xe, 

người cung cấp hàng hoá, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, dịch vụ, lễ tân, cung 

cấp thực phẩm, thức ăn… để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch 

tại doanh nghiệp, cơ sở SXKD. 

 - Yêu cầu tất cả người đến doanh nghiệp, cơ sở SXKD phải khai báo y tế 

hàng ngày một cách trung thực, nếu có tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch, đặc 

biệt từ các tỉnh, thành phố có dịch phía Nam thì cho nghỉ việc và báo ngay với cơ 

sở y tế để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (doanh nghiệp phải tự chi trả kinh phí) 

và tiến hành theo dõi, cách ly theo đúng quy định. 

 - Chủ động rà soát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ số lao động, cán bộ đến/về 

từ vùng dịch của doanh nghiệp, cơ sở SXKD (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội…; 

các tỉnh thành phí Nam: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ…) kể từ ngày 

22/6/2021 đến nay, phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện xét nghiệm 

Covid-19. Đồng thời cho nghỉ việc và tiến hành theo dõi, cách ly theo đúng quy 

định tại Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của BCĐ phòng, chống Covid-

19 tỉnh. Tổng hợp báo cáo nhanh trước 14 giờ hàng ngày và báo cáo định kỳ 

trước 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần (Có mẫu biểu kèm theo) gửi về UBND xã, 

thị trấn nơi doanh nghiệp, cơ sở SXKD có trụ sở hoạt động. 

  2. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 

Thực hiện nghiêm túc nội udng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

5494/UBND-CN1 ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai mộ số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn 

tỉnh. Trong đó: 

- Thực hiện nghiêm biện pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách 

- Không tập trung - Khai báo y tế”. 

- Chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh khi chuyên chở hành khách yêu cầu 

lái xe, phụ xe thực hiện kê khai đầy đủ, kỹ lượng danh sách hành khách đi xe, 

hành trình di chuyển theo từng chuyến đi, lưu giữ và cung cấp khi có yêu cầu (đặc 

biệt trên các phương tiện vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp 

đồng, xe taxi). Lưu ý việc vận chuyển hành khách từ sân bay, nhà ga, bến xe liên 

tỉnh về Vĩnh Phúc nếu thấy bất thường như ho, sốt thì phải báo cáo ngay các cơ 

quan chức năng, cơ quan phòng dịch nơi gần nhất để tổ chức xét nghiệm, cách ly, 

thần tốc truy vết, kịp thời xử lý ổ dịch, tránh lây lan ra cộng động. 

- Tăng cường bố trí cán bộ  thực hiện các nhiệm vụ: thường trực đường dây 

nóng, thường xuyên liên hệ với bến xe nơi đến để có kế hoạch vận chuyển hành 

khách, cấp phát lệnh vận chuyển và giải quyết những vướng mắc, phát sinh. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có hành trình vận chuyển đi 

qua các tỉnh, thành phố công bố có dịch không được dừng, đỗ để đón, trả khách 

nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; không được 

đi vào các tỉnh đang có dịch đã được Sở GTVT địa phương đó thông báo. 



3. Ban quản lý bến xe khách Tam Dương 

- Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo 

an toàn tuyệt đối tại bến xe. Tiếp tục chủ động, tăng cường thực hiện các chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, Sở GTVTvà chính quyền địa phương trong công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường kiểm tra việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên các phương tiện ra vào bến, các loại giấy tờ về phương tiện và 

người lái đúng theo quy định. Nội dung kiểm tra cần chú trọng: các điều kiện đảm 

bảo an toàn phòng, chống dịch, nắm bắt, lưu giữ biên bản kê khai danh sách hành 

khách trên phương tiện khi đi, về trên từng chuyến xe do lái xa, phụ xe cung cấp 

(lưu giữ 14 ngày); không cấp lệnh xuất bến cho phương tiện vận chuyển hành 

khách đi và đón khách tại các tỉnh có dịch (đã có thông báo bằng văn bản của 

các tỉnh, thành phố, của Sở GTVT các tỉnh, thành phố); kiểm tra điều kiện an toàn 

giao thông, đảm bảo người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia, chất 

khích thích trước khi cấp lệnh cho xe xuất bến. 

4. Đội thanh tra giao thông số 5 - Sở GTVT Vĩnh Phúc 

Đề nghị Đội thanh tra giao thông số 5 - Sở GTVT Vĩnh Phúc tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế, Công an huyện 

và phòng Kinh tế và Hạ tầng  để kiểm tra, giám sát đối với các phương tiện vận 

tải hành khách tại các đầu mối giao thông, bến xe trên địa bàn, kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Công an huyện Tam Dương 

 Thường xuyên phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong công 

tác tuyên truyền, chỉ đạo các đươn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của BCĐ tỉnh, UBND tỉnh, BCĐ huyện, UBND huyện trong 

công tác phòng, chống dịch. 

6. Trung tâm y tế Tam Dương 

Hướng dẫn, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan trong công 

tác phòng, chống dịch, đảm bảo hiệu quả, kịp thời nhằm phòng ngừa, ngăn chặn 

tái bùng phát dịch trên địa bàn trong tình hình mới hiện nay. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Quyết liệt, không lơ là, chủ quan trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 tại địa phương. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống dịch 

(dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng 

cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). Chủ động 

triển khai các biện pháp, giải pháp phù hợp với từng địa phương để công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả tốt nhất. 

- Chỉ đạo các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid-19 tại các doanh 

nghiệp, Tổ Covid tại các Chợ tăng cường hoạt động, phát huy hiệu quả hoạt động. 

Yêu cầu các Tổ Covid hàng ngày nắm bắt di biến động người về địa phương, 



doanh nghiệp đặc biệt là người về từ các vùng có dịch để kịp thời thông báo với 

chính quyền, cơ sở y tế lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi, cách ly theo đúng quy 

định về phòng, chống dịch trong tình hình mới. 

- Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, cơ sở SXKD, UBND xã, thị 

trấn tổng hợp báo cáo nhanh trước 14 giờ hàng ngày và báo cáo định kỳ 

trước 16 giờ ngày thứ 5 hàng tuần (Có mẫu biểu kèm theo) gửi về UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để báo cáo theo quy định. 

8. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với 

các phòng Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH huyện, các đơn vị có liên 

quan đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát và hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở SXKD nghiêm túc triển khai thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trường hợp doanh nghiệp, 

cơ sở SXKD nào không nghiêm túc thực hiện, tổng hợp báo cáo, đề xuất biện 

pháp dừng hoạt động. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVPHĐND&UBND huyện; 

- Liên đoàn LĐ huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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