
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 
 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong 

hoạt động vận tải đường thủy nội địa. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

  

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành                                 

khách thủy nội địa; 

- Các cơ sở Đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy 

nội địa. 

 
 

Thực hiện Công văn số 898/CĐTNĐ-VT-ATGT, ngày 10 tháng 5 năm 

2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tăng cường các biện pháp 

ngăn ngừa dịch bệnh Covid- 19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa. Sở 

Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 3817/BGTVT-CYT ngày 

03/5/2021 của Bộ GTVT triển khai công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

dịch Covid- 19. 

2. Bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Cục Đường thủy nội địa 

Việt Nam để rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, 

chống dịch Covid-19 trong lĩnh đường thủy nội địa, tăng cường kiểm tra, giám sát 

và cá thể hóa trách nhiệm cho các đơn vị, cá nhân chủ động, sáng tạo, linh hoạt 

phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công 

tác phòng, chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện 

nay. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch Bộ GTVT và địa phương với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đặt lợi 

ích của quốc gia, dân tộc, sức khỏe của nhân dân, của cộng đồng lên trên hết. 

4. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt; kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

5. Về hoạt động vận tải bằng đường thủy:  

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 179/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 21/2/2021 

của Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid- 19. 

- Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh và liên tỉnh bằng đường thủy nội địa: 

Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách. 



6. Về công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện: Thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch trong công tác đào tạo, thi kiểm tra theo văn bản số 

494/CĐTND-PTTV ngày 23/3/2020 và văn bản số 1623/CĐTND-PTTV ngày 

13/8/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên (để t/h); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Khổng Bình Nguyên 
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