
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-QLVT&PT 

V/v điều chỉnh một số biện pháp 
phòng chống dịch trong hoạt động 
vận tải khách ngang sông trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Hưng Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

      Kính gửi:  

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các chủ bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công điện số 2745/CĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã ban hành Văn bản 

số 2736/SGTVT-QLVT&PT ngày 04/11/2021 để triển khai các biện pháp phòng 

chống dịch trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa (hàng thiết yếu, nông sản,…) theo 

kiến nghị của Nhân dân; đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và quy định 

của UBND tỉnh Hưng Yên. Sở Giao thông vận tải điều chỉnh một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải ngang sông trên địa bàn tỉnh 

tại Văn bản số 2736/SGTVT-QLVT&PT ngày 04/11/2021, cụ thể như sau: 

1. Cho phép hoạt động vận tải ngang sông để chuyên chở hàng hóa (hàng 

thiết yếu, nông sản,…); không vận chuyển hành khách. Trong quá trình hoạt động 

yêu cầu chủ bến, thuyền viên, người đi theo phương tiện chấp hành và thực hiện 

nghiêm theo Mục IV Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 

1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định 

phòng chống dịch của UBND tỉnh. 
2. Các nội dung còn lại thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công 

điện số 2745/CĐ-UBND ngày 04/11/2021 về việc khẩn trương triển khai các biện 

pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 

2736/SGTVT-QLVT&PT ngày 04/11/2021 để khẩn trương thực hiện các biện 

pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, 

đường thủy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị các Cơ quan chức năng, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp và yêu cầu các chủ bến khách 

ngang sông trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Bộ GTVT; (Để báo cáo) 
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 
- Sở GTVT: Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương; 
- Công an tỉnh; (để phối hợp) 
- Báo Hưng Yên, Đài PTTH Hưng Yên; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trần Thế Hoàng 
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