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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg 

ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ và hướng dẫn sử dụng các ứng dụng 

khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần 

phụ vụ phòng, chống dịch Covid- 19. 

Hà Nam, ngày          tháng  6  năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; 

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

- Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. 

- Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Hà Nam. 
 

 

Thực hiện Công văn số 5240/BGTVT-VT ngày 06/6/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) về việc Triển khai thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg 

ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5326/BGTVT-BCĐ 

ngày 08/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Bộ GTVT về 

việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần 

phục vụ phòng, chống dịch Covid- 19. Sở GTVT Hà Nam đề nghị các cơ quan, 

đơn vị thực hiện nội dung sau: 

1. Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và phát triển 

kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, cụ thể: 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống 

dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 

27/4/2021 và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch Covid- 19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh Covid- 19 và đề xuất những kiến nghị, giải pháp hỗ trợ nhằm tháo 

gỡ khó khăn cho đơn vị để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Tổ chức hoạt động vận tải hành khách: Các đơn vị kinh doanh vận tải 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo “Mục 2: Về 

hoạt động vận tải” tại Công văn số 675/SGTVT-VP ngày 12/5/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Hà Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch bệnh Covid- 19 trong ngành GTVT và các văn bản liên quan đến 

phòng, chống dịch hiện hành. 
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 2. Nghiên cứu, triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung Hướng 

dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 

phòng, chống dịch Covid- 19 theo Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 

của Bộ Y tế (có Quyết định đính kèm). 

 3. Giao Thanh tra sở tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức 

thực hiện Hướng dẫn này. 

Sở GTVT Hà Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- Như trên  (để t/h); 

- Giám đốc Sở   (b/c); 

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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