UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 233 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 09 tháng 02 năm 2021

Về việc tiếp tục tăng cường
triển khai thực hiện các biện
pháp bảo đảm phòng, chống
dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28 tháng 01 năm
2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về một số biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID-19; Thông báo số 368/TB-VP ngày 04 tháng 02 năm 2021
của Văn phòng UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến triển khai
các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trước
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay; Sở Giao thông
vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa dịch
bệnh COVID-19 (các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao
thông vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao
thông vận tải, Sở Y tế…) bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, không để lây lan
dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải, tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; các đơn vị vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước pháp luật.
2. Siết chặt và cũng cố các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó chú
trọng các nội dung:
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao
động, hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện “Thông điệp 5K” trong
phòng chống dịch gồm: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập
- Khai báo y tế”;
- Bố trí đầy đủ bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh
(có ít nhất 60% nồng độ cồn) tại khu vực phòng chờ, khu vệ sinh, trên phương

2

tiện vận tải (xe buýt, xe taxi, xe tuyến cố định, xe trung chuyển, xe hợp đồng…)
để thuận lợi cho hành khách sử dụng;
- Bắt buộc đeo khẩu trang đối với toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ, hành
khách, người đưa tiễn, nhân viên bảo vệ, bán vé, điều độ…trong khu vực bến xe,
đơn vị vận tải, trên phương tiện vận tải, đầu mối giao thông, điểm đón trả
khách…; từ chối vận chuyển hành khách không tuân thủ quy định về phòng,
chống dịch bệnh;
- Lập danh sách và lưu trữ thông tin tất cả hành khách trên tất cả các
chuyến xe (tuyến cố định, hợp đồng, taxi, xe buýt) để phục vụ cho việc truy vết
khi cần (trong đó có các thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nơi trả
khách...);
- Chấp hành các quy định, hướng dẫn về phân luồng giao thông của các
cơ quan chức năng(1).
3. Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường hướng dẫn, kiểm tra và siết chặt việc
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (bao gồm cả lập, lưu trữ danh sách
hành khách đi xe) trên phương tiện giao thông công cộng, tại các bến xe, đầu
mối giao thông, đơn vị vận tải theo hướng dẫn, yêu cầu về phòng chống dịch của
Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
Sở Giao thông vận tải báo để đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (ph/h);
- UBND các huyện, TP Kon Tum (ph/h);
- VP UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo KonTum;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở (k/tr);
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hùng

Văn bản số 892/TCĐBVN-VT ngày 06/02/2021 của Tổng cục ĐBVN; Văn bản số 627/SGTVT-QLVT&PT
ngày 07/02/2021 của SGTVT tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 301/SGTVT-A1 ngày 05/02/2021, Văn bản số
302/SGTVT-P5 ngày 05/02/2021, Văn bản số 305/SGTVT-P5 ngày 06/02/2021 của Sở GTVT tỉnh Hải
Dương…
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