
 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh An Giang;  

- Các Đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Công ty TNHH MTV Phà An Giang. 

            

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 

108/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 về việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 trong tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện 

nghiêm các nội dung như sau: 

 1. Khuyến cáo đến người lao động trong đơn vị, các lái xe, phục vụ trên 

xe tuyệt đối không được lơ là, chủ quan phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, 

nội tỉnh, trạm chờ xe, bến tàu, bến xe... Thực hiện nghiêm giải pháp 5K của Bộ 

Y tế “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y 

tế" và đảm bảo khi phương tiện hoạt động phải thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Doanh nghiệp hoạt động vận chuyển hành khách có xe chạy tuyến cố 

định, xe hợp đồng, xe du lịch có hành trình đi qua các địa bàn đã thông báo đang 

có dịch bệnh Covid-19 thì không được dừng, đỗ để đón trả khách cho đến khi có 

thông báo mới. 

- Ghi lại thông tin của hành khách đi xe, như: họ tên, số điện thoại, địa chỉ 

nhà, địa chỉ nơi đi, địa chỉ nơi đến (địa chỉ ghi cụ thể số nhà – tên đường - ấp/xã 

– quận/huyện – tỉnh/thành phố) để phục vụ truy vết khi cần thiết. Niêm yết 

hướng dẫn và cài đặt sử dụng phần mềm “Bluezone” trên phương tiện vận tải tại 

vị trí hành khách dễ nhận thấy và số điện thoại đường dây nóng của Bộ y tế 

19009095. Yêu cầu hành khách, đặc biệt các trường hợp về từ vùng đang có 

dịch phải khai báo thông tin cá nhân điện tử bắt buộc hoặc khai báo y tế giấy 

theo mẫu quy định. 

3. Các bến xe khách tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch 

tại bến; kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách hoạt động tại bến, không 

cho xuất bến đối với các phương tiện không thực hiện đúng biện pháp phòng, 

chống dịch.  
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- Phối hợp với các cơ sở y tế, trung tâm y tế dự phòng phun thuốc sát 

trùng trong và ngoài khu vực bến xe, các phương tiện trong bến xe; bố trí dung 

dịch, xà phòng rửa tay và khẩu trang dự phòng cũng như niêm yết các khuyến 

cáo của Bộ Y tế.  

- Cập nhật lưu giữ khai báo y tế giấy theo mẫu quy định để nhanh chóng 

cung cấp thông tin truy vết khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền. 

- Kiểm tra, giám sát việc ghi thông tin của hành khách (theo mục 2) khi 

các phương tiện ra vào bến, báo về Thanh tra giao thông để xử lý nếu phương 

tiện không thực hiện theo nội dung tại mục 2.  

4. Các đơn vị quản lý bến phà và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh An 

Giang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thông tin biển số xe ô tô, xe tải, phương tiện giao 

thông công cộng để thuận lợi cho công tác quản lý, truy vết khi có yêu cầu của cơ 

quan nhà nước và triển khai thực hiện nghiêm tại công văn số 179/CĐTNĐ-VT-

AGTVT ngày 02/02/2021 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. 

5. Giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức kiểm 

tra việc thực hiện các nội dung trên. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo các 

bến khách ngang sông trên địa bàn thực hiện nghiêm nội dung tại Mục 4 nêu trên. 

Sở Giao thông Vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban GĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu. 

(đính kèm CV số 179/CĐTNĐ-VT-AGTVT) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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