UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 404 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Về việc triển khai kế hoạch thành lập
các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm
tra phòng chống dịch COVID-19 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kính gửi: Các đơn vị vận tải hành khách có bến đi, bến đến
tỉnh Kon Tum và các bến xe khách trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh
KoTum về Thành lập các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đây là nội dung cần triển khai gấp,
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải khẩn trương thực hiện
một số nội dung dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc việc khai báo y tế điện tử bắt buộc
đối với hành khách; kê khai, lập danh sách tất cả các hành khách đến tỉnh Kon
Tum (gồm: tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại; địa điểm lên, xuống…) để kịp thời
cung cấp thông tin cho công tác phòng chống dịch khi cần thiết. Chỉ đạo lái xe và
nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm yêu cầu của các ngành chức năng tại
các chốt kiểm tra như: dừng xe, đo thân nhiệt cho hành khách, phun khử trùng…,
2. Các bến xe khách thống kê và cung cấp thông tin danh sách phương tiện
xe khách của các tỉnh, thành phố chạy đối lưu tại bến xe gửi về Sở Giao thông vận
tải trước ngày 27/3/2020 để triển khai kế hoạch.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Công an tỉnh (ph/h);
- Sở Y tế (ph/h);
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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