
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-QLKC Nam Định, ngày     tháng 7 năm 2021 
V/v: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng 
chống dịch Covid-19 tại bến phà, bến khách 

ngang sông  
 

 
Kính gửi :  

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

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

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tăng cường công 

tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bến phà, bến khách ngang sông, Sở Giao thông 

vận tải Nam Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện ngay một số nội 

dung sau: 

1. Các đơn vị quản lý bến phà, các chủ bến khách ngang sông: 

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

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

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

Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

- 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 (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). 

- Các đơn vị quản lý bến phà; các chủ bến khách ngang sông có trách nhiệm lập 

danh sách hành khách từng chuyến (số lượng, thông tin), cung cấp thông tin cho các cơ 

quan chức năng khi có yêu cầu. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các phòng, 

ban, UBND xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bến khách ngang sông 

trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Giao Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải Nam Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn 

trương thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nam Định; 

- Thanh tra Sở; Phòng QLVT-PTNL; 

- Lưu: QLKC, VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Phạm Hồng Thái 
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