UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:1960 /SGTVT-QLVT,PT&NL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 05

tháng 11 năm 2021

V/v triển khai thực hiện kết luận của
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn
Thành tại Thông báo số 279/TB-VPCP
ngày 25/10/2021.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải;
- Các Bến xe khách trên địa bàn;
- Phòng Kinh tế Hạ tầng (QLĐT) các huyện, thị xã, TP;
- Thanh tra sở;
- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái.
Thực hiện Công văn số 11364/BGTVT-VT ngày 28/10/2021 của Bộ Giao
thông vận tải (GTVT) về việc triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng
Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 279/TB-VPCP ngày 25/10/2021;
Công văn số 7833/TCĐBVN-VT ngày 28/10/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt
Nam về việc triển khai Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ
trưởng Bộ GTVT; Sở GTVT Hà Nam yêu cầu một số nội dung sau:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải:
- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT
ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT; Kế hoạch số 1864/KH-SGTVT, ngày 21/10/2021
của Sở GTVT Hà Nam về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa
trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 và các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.
- Phải xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ
quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về
phòng, chống dịch Covid-19; Nắm bắt thông tin về luồng tuyến, hành trình, cấp
dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với
hành khách, vận chuyển người, hàng hóa nội bộ theo Hướng dẫn của Quyết định
số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT và các văn bản liên quan.
- Bố trí vị trí quét mã QR trên phương tiện kinh doanh vận tải; đôn đốc,
hướng dẫn hành khách quét mã QR để quản lý hành khách đi xe (đính kèm văn
bản số 1026/STTTT-BCVTCNTT ngày 12/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền
thông về việc tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid); Yêu cầu lái
xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) và đón, trả
khách tại các địa điểm theo quy định; thường xuyên chia sẻ thông tin hoặc báo
cáo ngay về hành trình, dừng đỗ dọc đường, lịch trình tiếp xúc để đảm bảo công
tác truy vết (nếu có), công tác phòng chống dịch theo quy định.
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- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của
phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm
tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh
doanh vận tải.
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu.
2. Thanh tra Sở:
Phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm
tra, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT để
đảm bảo công tác phòng, chống dịch cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người
dân được an toàn, thuận lợi.
3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:
Phối hợp với Thanh tra Sở đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Quyết
định số 1812/QĐ-BGTVT và báo cáo theo quy định.
4. Phòng Kinh tế Hạ tầng (QLĐT ) các huyện, thị xã, thành phố:
- Tổ chức rà soát, nắm tình hình hệ thống lưu thông, vận tải trên địa bàn
tránh tình trạng một số nơi “cát cứ”, gây khó khăn cho bà con trong tiếp cận thị
trường (phương tiện chuyên chở khó đến với bà con).
- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị có liên quan trên địa bàn thực hiện các
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận
tải trong lĩnh vực: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong thời gian
phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ GTVT ban hành tại các Quyết định: số
1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021; số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và số
1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021.
- Rà soát, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố bãi bỏ các văn bản do
địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, của Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan để vừa tháo gỡ khó
khăn cho các đơn vị vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế. Báo cáo kết quả rà soát bằng văn bản gửi
về Sở GTVT Hà Nam để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc, triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc sở (để báo cáo);
- Công an tỉnh
- UBND các huyện, thị, tp
- BQL các khu công nghiệp tỉnh
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh
- Trang TTĐT
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(để phối hợp);

Khổng Bình Nguyên
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