
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 8 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. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 148/TB-

UBND ngày 16/8/2021 tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 và tỉnh hình triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 

68/NQ-CP. Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu đối với các đơn vị quản lý bến phà, chủ bến khách ngang sông: 

- 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 Nam Định 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. Đối với 

các bến phà, bến khách ngang sông liên tỉnh tuyệt đối không đưa người dân từ 

các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng 

Chính phủ cho đến khi hết giãn cách xã hội; trừ những trường hợp theo kế hoạch 

thống nhất giữa UBND các tỉnh, thành phố nơi giãn cách xã hội và UBND tỉnh 

Nam Định hoặc các trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền. Chủ động nắm bắt thông tin, liên hệ phối hợp UBND các huyện, 

thành phố lân cận để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

đồng bộ.  

- Đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động của bến phà, bến khách ngang 

sông, phương tiện và người điều lái phương tiện tại bến. Chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm trong hoạt động vận tải và công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

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, giám sát và đôn đốc các bến khách ngang sông trên địa bàn thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Kiên quyết dừng hoạt động tuyệt đối với các bến khách ngang sông 
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không được cấp phép hoạt động. UBND các huyện, thành phố có địa bàn giáp 

ranh với các tỉnh lân cận gửi văn bản phối hợp, thống nhất trong việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch đối với các huyện, thành phố tỉnh lân cận. Căn 

cứ tình hình thực tế quyết định tạm dừng hoặc hạn chế số chuyến hoạt động chở 

khách qua sông sang các tỉnh lân cận. 

- Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hành khách tại các bến khách ngang 

sông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh. Yêu 

cầu các chủ bến phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19.  

3. Đối với các bến vượt sông hiện đang được Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam giao cho Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý (Cầu phao Ninh 

Cường/QL.37B, bến phà  Đại Nội/QL.21B, bến phà Đống Cao/QL.37B) giao 

Thanh tra Sở, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý bảo trì kết 

cấu hạ tầng giao thông thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định, đặc biệt là các bến liên tỉnh kết nối giao 

thông với các tỉnh lân cận. 

Sở Giao thông vận tải Nam Định 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; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c); 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 

- Sở TT&TT (để đăng tải);  

- Báo Nam Định; TTPTTH Nam Định (để đưa tin);  

- BCĐ PCD Covid-19 của tỉnh, các huyện/thành phố; 

- Sở GTVT các tỉnh: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình;  

- Phòng, ban thuộc Sở;  

- Phòng KT-HT các huyện, phòng QLĐT thành phố; 

- Trang TTĐT Sở;  

- Lưu: VT, QLKC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phạm Hồng Thái 
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