ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 371 /UBND-KTHT

Đăk Hà, ngày 09 tháng 02 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường các
biện pháp đảm bảo an toàn
giao thông và phòng, chống
dịch COVID-19 trong hoạt
động vận tải thủy nội địa

Kính gửi:
-

Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
Phòng Y tế;
Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar;
Ban An toàn giao thông huyện.

Căn cứ Công văn số 223/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/02/2021 của Sở
Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn
giao thông và phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải thủy nội
địa, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Ban An toàn giao thông huyện thường xuyên tuần tra, kiểm tra hoạt động
lưu thông thủy nội địa trên địa bàn; phối hợp với các địa phương xử lý và đề
nghi cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, không
chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động thủy
nội địa.
2. Ủy ban nhân dân xã Đăk Mar tổ chức quán triệt, yêu cầu Chủ phương
tiện hoạt động vận tải thủy nội địa bến đò Kon Gung xã Đăk Mar phải cam kết
và chấp hành tốt việc mặc và trang bị áo phao, dụng cụ nổi cá nhân bảo đảm đủ
về số lượng và chất lượng trên phương tiện vận chuyển hành khách; từ chối
chuyên chở đối với những hành khách không mặc áo phao hoặc không sử dụng
dụng cụ nổi cá nhân.
3. Phòng Y tế tuyên truyền, quán triệt đến các đơn vị quản lý khai thác bến
thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy nội địa có chở khách tuyệt đối
không được lơ là, chủ quan, bị động trong công tác triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các ngành chức năng; bắt buộc người điều
khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, hành khách đi trên phương tiện thủy nội
địa luôn đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện đầy đủ “Thông điệp 5K” gồm:
“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với phòng Y tế tổ chức kiểm tra,
hướng dẫn việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, việc trang

bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cho hành khách bến khách ngang sông; xử lý
nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định.
Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTUB.

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

Nguyễn Ngọc Trang

