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Kính gửi: 

 

 

- Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của Tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

  
 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp; để bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông cũng như phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh, 

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu: 

 1. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của Tỉnh và UBND các huyện, thành 

phố, thị xã trên địa bàn Tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh sự lây 

lan của dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TTg ngày 27/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/4/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương. Tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ, lao động sản xuất; thực hiện tốt giãn cách xã hội; không ra đường khi không 

thực sự cần thiết và bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. 

 2. Các cơ quan Thông tin, Truyền thông trên địa bàn Tỉnh 

 Tập trung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về nguy cơ 

lây lan dịch bệnh khi không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tập trung 

đông người, trong đó có sử dụng phương tiện công cộng tham gia giao thông. 

 3. Các lực lượng chức năng trên địa bàn Tỉnh 

 Công an Tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng 

Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các lực lượng Cảnh sát khác và 

Công an các xã, phường, thị trấn tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn và người 

“không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch 

và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” (không 

đeo khẩu trang) quy định tại Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế.  

 4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện vận chuyển phương tiện công 

cộng theo Văn bản số 1229/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với xe hợp đồng vận 

chuyển công nhân, chuyên gia cần chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy 

https://luatvietnam.vn/y-te/nghi-dinh-176-2013-nd-cp-chinh-phu-82952-d1.html
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định về vận chuyển theo yêu cầu tại Văn bản số 692/SGTVT-P5 ngày 16/4/2020 

của Sở Giao thông vận tải. Đồng thời chủ động theo dõi sát tình hình, diễn biến 

dịch bệnh để nối lại các tuyến vận tải cho phù hợp với tình hình thực tế. 

 5. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, người đứng đầu các cấp, các ngành trên 

địa bàn Tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện các biện pháp 

phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nhưng cũng chủ động bám sát các nhiệm 

vụ được giao để điều hành, quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân ngay sau khi dịch bệnh được dập tắt; đồng 

thời bám sát thực hiện nghiêm các giải pháp, kế hoạch trong công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông đã đề ra. 

 UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Chính phủ;       (Báo cáo) 

- Ủy ban ATGTQG; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Cường (50b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  

 

 
Nguyễn Dƣơng Thái 

 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-17T10:43:57+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-17T10:44:01+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-17T10:44:21+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Phạm Hữu Phương<phamhuuphuong-haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




