ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 250 /UBND-GT

Chiêm Hóa, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông, công tác
vận tải gắn liền với công tác phòng,
chống dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện;
- Đội Thanh tra giao thông huyện Chiêm Hóa.
Thực hiện Văn bản số 322/UBND-ĐTXD ngày 05/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm trật tự an toàn giao thông,
công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với
công tác phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện
Chiêm Hoá về Năm an toàn giao thông 2021.
Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan thành viên Ban An toàn
giao thông huyện phụ trách các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu
quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Văn bản số 2119/UBND-GT ngày
17/12/2020 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống
dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
xuân năm 2021; tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện một số nội dung sau:
1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy
định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid19; tự giác thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xeˮ và Thông điệp 5K
trong phòng chống dịch Covid-19 “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách,
Không tập trung và Khai báo Y tếˮ; cài đặt ứng dụng Bluzone, khai báo y tế
khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.
1.2. Yêu cầu Bến xe khách huyện, các bến đò... và các đơn vị kinh doanh
vận tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo trung ương, Bộ
Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp về phòng
chống dịch Covid-19; thực hiện việc ghi nhận, cung cấp thông tin về hoạt động
của phương tiện, hành khách tham gia giao thông theo quy định của pháp luật và
yêu cầu của cơ quan chức năng; cung cấp và yêu cầu hành khách thực hiện rửa
tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên phương tiện và trong suốt hành trình
chuyến đi nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ
hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.
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Chỉ đạo Bến xe khách huyện, các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị
khai thác bến xe, bến đò... trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu lên Bản đồ
chung sống an toàn với dịch Covid-9 của quốc gia theo các bước: cài đặt ứng
dụng “An toàn Covid-19” lên điện thoại di động của người được phân công phụ
trách; đăng ký tài khoản; khai báo và cập nhật thông tin về các biện pháp phòng
chống dịch đơn vị đã triển khai (Bộ GTVT đã có Công văn số 499/BGTVTTTCNTT ngày 18/01/2021 hướng dẫn triển khai thực hiện phần mềm An toàn
Covid-19). Tăng cường kiểm tra và tạm dừng hoạt động đối với những đơn vị,
doanh nghiệp không thực hiện cập nhật thông tin và đảm bảo an toàn phòng,
chống dịch.
1.3. Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy
định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19,
nhất là hành vi lái xe vi phạm quy định (như: chở quá số người quy định, lái xe
sử dụng chất ma túy, lái xe sau khi đã uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm
khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, người điều khiển
phương tiện lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...); xe ô tô kinh doanh vận
tải chở quá tải trọng về hàng hóa, chở quá số người quy định, vận chuyển hàng
cấm, nguy cơ cháy, nổ; chủ phương tiện, người điều khiển, nhân viên phục vụ
trên phương tiện và người tham gia giao thông vi phạm các quy định về phòng
chống dịch Covid-19 (như: không đeo khẩu trang, không cài đặt ứng dụng
Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...), đặc biệt là
hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông.
2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị
thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên; tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND
huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình
thực hiện.
Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn
trương, nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên; (thực hiện)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Chánh VP, PCVP TH;
- CVKT, CVNC;
- Lưu: VT, KTHT.
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