ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA H’DRAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:210 /UBND-TH

Ia H’Drai, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc tăng cường các biện
pháp phòng, chống Covid-19
trên các phương tiện vận tải đi,
đến địa bàn huyện

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các đơn vị vận tải hành khách.
Thực hiện Văn bản số 568/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19; Văn bản số
597/SYT-NVYD ngày 11/02/2021 của Sở Y tế; Văn bản số 233/SGTVTQLPT,VT&NL ngày 09/02/2021; Văn bản số 236/SGTVT-QLPT,VT&NL ngày
15/02/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng,
chống Covid-19 trên các phương tiện vận tải. Trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành,
đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc
thực hiện các nội dung sau:
1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã.
- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt,
đồng bộ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên
quan và của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Tiếp tục thực hiện và tuyên truyền việc thực hiện “Thông điệp 5K” trong
phòng chống dịch gồm: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập
- Khai báo y tế”. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống
giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan; chỉ đạo tổ chức triển khai tích
cực công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của
tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện.
- Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ
với ngành Y tế để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn.
2. Các đơn vị vận tải (bao gồm cả hành khách và hàng hóa):
- Các đơn vị vận tải có trách nhiệm quán triệt, yêu cầu lái xe, nhân viên
phục vụ thực hiện ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp
có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, khuyến khích thông gió tự
nhiên; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng
chống dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng
hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận
chuyển hàng ngày…).
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- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong việc ghi chép và lưu lại đầy đủ, rõ
ràng các thông tin của mỗi chuyến đi như sau:
+ Thông tin xe: Biển kiểm soát, tên hãng xe (ví dụ: Anh thạch, ....), số tài,
nơi xuất phát, ngày giờ xuất phát, điểm đến cuối; họ tên lái xe, phụ xe, số điện
thoại…
+ Thông tin hành khách (đây là thông tin hết sức cần thiết, càng chi tiết
càng tốt): Họ tên, số điện thoại, số CMND, số ghế số hàng, địa chỉ về cụ thể trên
địa bàn tỉnh, nơi lên xe, nơi xuống xe, địa chỉ nơi ở ngoài tỉnh cụ thể… Thực
hiện phát cho mỗi hành khách lên xe 01 tờ khai thông tin cá nhân (theo mẫu gửi
kèm) để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và thu lại lưu giữ tại
đơn vị (lưu giữ ít nhất 30 ngày) trước khi hành khách xuống xe; sử dụng điện
thoại, máy tính bảng... chụp để lưu lại và sử dụng khi cần thiết.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT tỉnh ;
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Chốt Sê San 4;
- Lưu: VT-LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Nhàng
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MẪU ĐIỀN THÔNG TIN HÀNH KHÁCH ĐI XE
(Kèm theo Văn bản số: /UBND-TH ngày tháng 02 năm 2021)

