
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KINH MÔN

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

Số: 502/UBND-QLĐT
V/v tạm dừng hoạt động bến khách 
ngang sông nối thị xã Kinh Môn và 

huyện Kim Thành

Kinh Môn, ngày 31 tháng 7 năm 2021

  
Kính gửi:

- UBND huyện Kim Thành;
- Công an thị xã;
- Phòng Quản lý đô thị;
- UBND các xã, phường;
- Đài phát thanh thị xã;
- Chủ bến đò ngang sông trên địa bàn thị xã.

Trước tình hình diễn biến phức tạp dịch Covid-19 và triển khai các biện pháp 
tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn, Ủy ban 
nhân dân thị xã Kinh Môn yêu cầu:

1. Tạm dừng hoạt động các bến đò ngang nối thị xã Kinh Môn với huyện 
Kim Thành bắt đầu từ 0h00’ ngày 01/8/2021 cho tới khi có thông báo mới.

(riêng đối với đò Bãi Mạc, xã Thượng Quận: giao Chủ tịch UBND xã chỉ đạo 
bên đò chỉ được phép hoạt động chở người dân thuộc xã Thượng Quận) 

2. Chủ tịch UBND các xã, phường: 
Thông báo tới các chủ bến đò và trên hệ thống đài phát thanh để các tổ chức, 

nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các bến đò ngang sông trên địa bàn 

quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra vi phạm 
mà không có biện pháp xử lý nghiêm.

3. Công an thị xã, phòng Quản lý đô thị: Thường xuyên kiểm tra, giám sát và 
tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ bến đò không chấp 
hành tạm dừng hoạt động. 

4. Đài phát thanh thị xã: Thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để 
các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, thực hiện.

UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và Chủ bến đò ngang sông nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Sở GTVT tỉnh;
- TT Thị ủy;
- UBND huyện Kim Thành (phối hợp);
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Hội Doanh nghiệp Kinh Môn;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Điền

(thay b/cáo) 
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