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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

  Số:          
 

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-

TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

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 trên địa bàn; 

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

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

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 
 

 

Thực hiện Công văn số 12551/BGTVT - VT ngày 08/12/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19; Công 

văn số 3634/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về việc 

thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Giao thông vận tải 

Hà Nam đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình quán triệt thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg 

ngày 02/12/2020, Công văn số 1666/TTg - KGVX ngày 26/11/2020, Công điện số 

1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020, Công văn số 1776/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

16/11/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam. 

2. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy 

cơ dịch bệnh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch Covid- 19, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Sở Giao thông vận 

tải tỉnh Hà Nam, trong đó: 

- Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra. 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến 

cáo của Bộ Y tế. Trước hết là đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu 

vực có nguy cơ xảy ra lây nhiễm dịch bệnh như: khu cách ly y tế tập trung, cơ sở 

lưu trú thực hiện các ly y tế, bến xe, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông 

công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 
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 - Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

liên quan trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập 

cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

 - Dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần 

thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Các đơn vị khi tổ chức 

các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các 

nước có nguy cơ cao phải hỏi ý kiến của cơ quan y tế. 

- Trường hợp xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng thì kịp thời đề 

xuất UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid- 19 tỉnh chỉ đạo thực 

hiện giãn cách xã hội đối với khu có nguy cơ cao và được khoanh vùng hợp lý. 

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế tại nhà 

theo đúng quy định và văn bản số 31/BCĐ-KGVX ngày 25/3/2020 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh; giám sát chặt chẽ các trường hợp thuộc 

đơn vị mình quản lý đã hoàn thành cách ly y tế tập trung. 

 Sở Giao thông vận tải đề nghị đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- BQL các KCN tỉnh  (để phối hợp); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Khổng Bình Nguyên 
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