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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường; 

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2381/QĐ-

UBND ngày 25/8/2021 của UBND thành phố. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 10281/UBND-

CN1 ngày 18/11/2021 về việc tiếp tục tăng cường tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, 

phường khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, hộ 

gia đình có phương tiện vận tải hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

nội bộ (không đăng ký kinh doanh vận tải, không được sở Giao thông Vận tải cấp 

phù hiệu) trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 10281/UBND-CN1 ngày 18/11/2021 

(được sao gửi kèm). 

- Chỉ đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia tự quản tiếp nhận việc cam 

kết thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 của lái, phụ xe và người đi theo 

xe trên địa bàn. Bản kê khai hành trình di chuyển đi/về trước và sau khi đi đến 

tỉnh khác (có biểu mẫu Phụ lục 2 kèm theo); Kịp thời phát hiện các trường hợp lái 

xe, phụ xe và người đi theo xe, người dân đi từ địa phương khác nhất là các vùng 

có cấp độ dịch 3, 4 về mà không khai báo, yêu cầu thực hiện khai báo ngay theo 

quy định 

- Thực hiện việc xác nhận bản đăng ký kê khai của phương tiện vận chuyển 

hàng hóa cho chủ xe hoặc lái xe khi thực hiện vận chuyển theo quy định. 

2. Công an thành phố 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải 

đi, đến qua địa bàn thành phố, đặc biệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ các 

phương tiện vận tải ngừng hoạt động vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố 

để yêu cầu chủ xe, người lái, phụ xe, người bốc xếp thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch. 
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3. Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh,... trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục tăng cường 

công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc 

biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố trong việc 

chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, để kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

- Kịp thời cung cấp danh sách doanh nghiệp và hộ kinh doanh vận tải (do Sở 

Giao thông Vận tải cung cấp) cho các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các 

xã, phường để thực hiện việc quản lý, theo dõi, nắm bắt. 

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của các sở, ngành trong 

việc kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị vận tải và phương tiện vận tải hàng hóa, 

hành khách hoạt động trên địa bàn tỉnh vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và UBND các 

xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao tại Văn 

bản này; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo 

UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. 

5. Các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Lái, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh phải cam kết và thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước khi tham 

gia vận chuyển phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, thường trú 

(có biểu mẫu Phụ lục 1 kèm theo). Khi trở về tiếp tục khai báo hành trình thực 

hiện công việc vận chuyển.  

- Lái xe, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh thực hiện khai báo y 

tế tại các chốt Hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi đi vào tỉnh. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm túc, 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Công 

thương, Công an tỉnh; 

- TTTU, HĐND t/p (b/c); 

- Như kính gửi; 

- CT, PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lê Anh Tân 
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