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V/v triển khai hoạt động trở lại các bến
khách ngang sông trong điều kiện phòng,
chống dịch bệnh COVID-19.

Kính gửi:
- Công an huyện Sông Lô;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô;
- UBND các xã: Đức Bác, Tứ Yên, Phương Khoan, Đôn Nhân.
Thực hiện Văn bản số 3012/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 07/10/2021 của
Sở Giao thông Vận tải v/v triển khai hoạt động trở lại các bến khách ngang sông
trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Với mục tiêu đảm bảo an
toàn sức khỏe cho nhân dân là trên hết; đồng thời duy trì hoạt động sản xuất,
kinh doanh phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
UBND huyện Sông Lô đồng ý cho mở lại hoạt động của các bến khách ngang
sông yêu cầu Công an huyện Sông Lô, UBND các xã: Đức Bác, Tứ Yên,
Phương Khoan, Đôn Nhân thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các xã có bến khách ngang sông gồm: Đức Bác, Tứ Yên,
Đôn Nhân, Phương Khoan:
- Giao cho UBND các xã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại bến
khách ngang sông thuộc địa bàn mình quản lý với nòng cốt là công an xã, quân
sự xã, nhân viên y tế xã để kiểm soát dịch bệnh phục vụ hoạt động trở lại của
các bến khách ngang sông này.
- Phối hợp với và các bến khách ngang sông thuộc địa bàn quản lý thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và vận chuyển
an toàn mùa mưa bão khi thực hiện vận chuyển hành khách qua sông (Thực hiện
nghiêm theo hướng dẫn tại Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của
Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận
tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải, hàng
không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID19, đặc biệt lưu ý: chở 50% lượng hành khách được phép chở; thực hiện nghiêm
biện pháp 5K, đo thân nhiệt; hành khách phải khai báo y tế; phải có xét nghiệm
sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ; đơn vị vận chuyển phải lập
và lưu trữ danh sách hành khách, các thông tin phải đầy đủ chính xác như: họ
tên, số điện thoại, biển số xe, điểm lên, điểm dự kiến đến để các cơ quan chức
năng truy suất khi cần thiết).
- Trong quá trình hoạt động phải kiểm tra công tác chuyên chở phà, đò và
người, phương tiện đi phà, đi đò trong việc chấp hành các quy định phòng chống
dịch COVID-19 và vận chuyển an toàn mùa mưa bão, thường xuyên nắm bắt

tình hình dịch bệnh để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, nếu để xảy ra vi
phạm trong công tác vận chuyển và phòng chống dịch bệnh chủ bến phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, gắn cùng trách nhiệm Chủ tịch UBND xã
là người đứng đầu địa phương.
2. Công an huyện:
Phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát,
phát hiện và chấn chỉnh, xử lý các chủ bến đò, bến khách ngang sông, người và
phương tiện đi đò, đi phà vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 và vận chuyển an toàn mùa mưa bão.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực đề xuất, báo cáo
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cho BCĐ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 huyện, UBND huyện Sông Lô để chỉ đạo kịp thời.
UBND huyện Sông Lô yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covd-19 huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KT&HT.
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