UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 426 /SGTVT-KHTCVT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 3 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh.

Kính gửi:
- Cảng hàng không Pleiku;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Các bến xe khách;
- Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe;
- Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới;
- Các đơn vị quản lý bảo trì, xây dựng đường bộ.
Thực hiện Công văn số 294/UBND-KGVX ngày 10/3/2021 của UBND
tỉnh V/v gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Ia Pa và thị xã
Ayun Pa phù hợp với phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó,
kể từ 00 giờ ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã thực hiện gỡ bỏ các biện pháp giãn
cách xã hội đang áp dụng theo Chỉ thị 19/CT-TTg đối với huyện Ia Pa và thị xã
Ayun Pa; khôi phục, cho hoạt động trở lại bình thường đối với các hoạt động, cơ
sở kinh doanh, dịch vụ,... Như vậy, đến nay trên toàn địa bàn tỉnh mọi hoạt động
liên quan đến ngành giao thông vận tải (đào tạo, sát hạch lái xe, vận tải, thi công
công trình,…) hoàn toàn hoạt động trở lại bình thường trong trạng thái mới là
vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện phòng chống dịch.
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống
dịch trong tình hình mới; Sở GTVT đề nghị các đơn vị trong ngành giao thông
vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “chống
dịch như chống giặc”; người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm, trực tiếp
chỉ đạo công tác phòng chống dịch của đơn vị; tuyệt đối không lơ là, chủ quan;
thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong công tác phòng
chống dịch bệnh.
2. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế.
3. Tăng cường hướng dẫn hành khách, chủ phương tiện, học viên, người lao
động,... cài đặt, sử dụng ứng dụng bluezone trên điện thoại thông minh. Tiếp tục
thực hiện việc sử dụng mã QRcode để quản lý thông tin di chuyển trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 378/SGTVTKHTCVT ngày 05/3/2021 của Sở Giao thông vận tải.

4. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc đối tượng nhập cảnh trái
phép thông báo ngay cho cơ quan chức năng; đồng thời thông tin cho Sở Giao
thông vận tải biết, phối hợp phòng dịch.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (thay b/c);
- Tổng cục ĐBVN (thay b/c);
- UBND tỉnh (thay b/c);
- BCĐ PCD Covid-19 (thay b/c);
- Sở Y tế, Sở TT&TT;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc sở;
- Lưu: VT, KHTCVT (M).
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