UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 720 /SGTVT-QLVT,PT&NL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 19

tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid- 19 trong
tình hình mới và triển khai cập nhập
thông tin lên hệ thống Bản đồ chung
sống an toàn với dịch bệnh Covid- 19.

Kính gửi:
- Các Bến xe khách trên địa bàn;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn;
- Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn.
Thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-TCĐBVN ngày 13/5/2021 của Tổng
cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid- 19 trong tình hình mới và triển khai cập nhập thông tin lên hệ thống
Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh Covid- 19. Sở Giao thông vận tải Hà
Nam đề nghị các đơn vị một số nội dung sau:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách (xe khách tuyến cố định, xe
buýt, xe taxi) thực hiện nghiêm văn bản số 105/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày
21/01/2021 của Sở GTVT Hà Nam về việc triển khai thực hiện phần mềm An
toàn Covid- 19, cụ thể như sau:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương tiếp tục đăng ký tài khoản,
cập nhập thông tin lên phần mềm an toàn Covid- 19 theo hướng dẫn của Bộ
Giao thông vận tải (theo văn bản số 449/BGTVT-TTCNTT ngày 18/01/2021).
- Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đề nghị liên hệ bộ
phận hỗ trợ người dùng của Bộ Giao thông vận tải qua tổng đài 19000318, email:
bophanhotro@mt.gov.vn hoặc hotline quản trị phần mềm an toàn Covid-19
18006132 email: info@antoancovid.vn.
2. Yêu cầu cán bộ công nhân viên trong đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ
trên xe, hành khách chấp hành nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế đặc biệt là đeo
khẩu trang, khai báo y tế, kê khai danh sách hành khách nhằm hỗ trợ các cơ
quan chức năng truy vết khi cần. Tuyên truyền, khuyến khích sử dụng hình thức
khai báo y tế điện tử theo hướng dẫn tại công văn số 4041/BGTVT-CYT ngày
10/5/2021 về việc hướng dẫn triển khai Khai báo y tế điện tử phục vụ phòng,
chống dịch Covid- 19 bằng mã QR Code (có văn bẳn đính kèm).
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3. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 theo Công điện số 03/TCĐBVNQLPT&NL ngày 04/02/2020, Công văn số 1356/TCĐBVN-QLPT&NL ngày
10/3/2020, số 1617/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 19/3/2020 và số 2667/TCĐBVNQLPT&NL ngày 29/4/2020; tổ chức đào tạo trực tuyến môn học lý thuyết lái xe ô
tô theo công văn số 2555/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 27/4/2020; tạm dừng tổ
chức sát hạch lái xe tháng 5/2021 theo Thông báo số 621/TB-SGTVT ngày
04/5/2021 của Sở GTVT Hà Nam; Thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến
công tác phòng chống dịch Covid- 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông
vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam và Sở GTVT Hà
Nam và các bản hiện hành liên quan đến phòng chống dịch Covid- 19.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVT-PT&NL.

Khổng Bình Nguyên
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