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          Hưng Yên, ngày       tháng  7 năm 2020 

         Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh  

Thực hiện Công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động 

vận tải, lái xe trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ  Báo cáo số 91/BC-BXBT ngày 12/7/2021của Ban Quản lý bến xe 

bến thủy Hưng Yên về việc phương tiện di chuyển trong thời gian không được 

phép hoạt động kinh doanh vận tải; 

Theo đó, qua công tác giám sát, theo dõi và trích xuất dữ liệu từ thiết bị 

giám sát hành trình của phương tiện trên hệ thống máy chủ của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam; cho thấy từ  08/7/2021 đến 11/7/2021 có 83 phương tiện di chuyển 

từ 400km trong ngày trở lên. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng 

Yên và xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm (nếu có). Sở Giao thông vận tải 

yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện một số nội dung sau:  

1) Khẩn trương báo cáo, giải trình, làm rõ việc di chuyển các phương tiện 

trong thời gian tạm dừng hoạt động theo Phụ lục gửi kèm theo văn bản này; xử lý 

nghiêm vi phạm (nếu có) đối với lái xe và phương tiện theo nội qui qui chế của 

đơn vị. Báo cáo kết quả về Sở trước ngày 22/7/2021. 

2) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến toàn bộ, nhân viên, lái xe của đơn 

vị thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống  dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 

29/6/2021; Công văn  số 1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên; Công điện số 1488/CĐ-CTUBND ngày 11/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về tỉnh từ thành 

phố HCM, các tỉnh Miền Nam và các vùng có dịch. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải (theo Phụ lục gửi 
kèm) khẩn trương nghiêm túc, thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Quản lý bến xe, bến thủy; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trần Thế Hoàng 
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