
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:           /UBND-QLĐT
V/v quản lý xe ô tô vận chuyển 

hành khách, xe dịch vụ chở khách 
(xe 100); xe vận tải đường dài trên 

địa bàn thành phố Chí Linh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Chí Linh, ngày       tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 2481/BC-CAT-PC08 ngày 06/8/2021 Công an tỉnh 
Hải Dương về việc quản lý xe ô tô vận chuyển hành khách, xe dịch vụ chở 
khách (xe 100); xe vận tải đường dài trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý xe ô tô vận chuyển hành khách, xe dịch 
vụ chở khách (xe 100); xe vận tải đường dài trên địa bàn thành phố đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Chí Linh yêu 
cầu:

- UBND các xã, phường tăng cường quản lý, thường xuyên nắm bắt tình 
hình, tổ chức ký cam kết, đặc việc là việc chấp hành các quy định về kinh doanh 
vận tải và không được vận chuyển người ra vào vùng dịch.

- Giao trách nhiệm cho tổ Covid cộng đồng tích cực tuyên truyền để lái xe 
hiểu được tác hại, hậu quả của việc không nâng cao ý thức chấp hành công tác 
phòng, chống dịch sẽ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh; tiến hành theo dõi, 
kiểm soát chặt chẽ việc lái xe có mặt hay không có mặt tại địa phương; yêu cầu 
lái xe đi đúng lịch trình, thời gian đã đăng ký trong cam kết. Khi trở về địa 
phương, ngoài việc chấp hành các quy định của UBND thành phố, đề nghị 
UBND các xã, phường tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống Covid 
của thành phố để bố trí xét nghiệm, cho cách ly tập trung riêng cho các lái xe, 
nhằm tránh việc lây nhiễm chéo.

- Tại các chốt kiểm soát, cần tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện phương 
tiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các xã, phường nghiêm túc, 
thực hiện./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND thành phố; (để báo cáo)
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19;
- Công an tỉnh Hải Dương
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

   

Nguyễn Văn Hưng
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