
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLKC 

V/v quản lý, tổ chức hoạt động của các 

bến phà, bến khách ngang sông trong 

phòng, chống dịch COVID-19 

Nam Định, ngày     tháng 11 năm 2021 

    

  Kính gửi: 

         - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; 

         - Các đơn vị quản lý bến phà, chủ bến khách ngang sông. 

 

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, để thực hiện tốt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề 

nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Y tế, Sở 

Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan. 

- Kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các bến phà, bến khách ngang sông, 

yêu cầu hành khách thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, có biện 

pháp phân luồng, đảm bảo giao thông, tránh tập trung đông người tại hai đầu 

bến khi chờ phà. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các bến khách 

ngang sông trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 

theo các quy định của cấp có thẩm quyền. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố và yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c) 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị TP.Nam Định; 

- Phòng, ban thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLKC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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