
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v triển khai các hướng dẫn tạm thời 

về tổ chức hoạt động vận tải và hoạt 

động thi công công trình giao thông, 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

    Phú Thọ, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

 

 

  Kính gửi:  

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; 

- Các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô; 

- Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách; 

- Các chủ bến thủy nội địa; 

- Các Ga đường sắt; 

- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Chủ quản lý, sử dụng 

công trình;  

- Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, các Nhà thầu thi công 

xây dựng, Đơn vị tư vấn và các Nhà thầu khác có liên quan 

đến hoạt động thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 

 

                                  

Thực hiện văn bản số 4780/UBND-KTN ngày 18/10/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức triển khai các hướng dẫn tạm thời về tổ chức 

hoạt động vận tải và hoạt động thi công công trình giao thông, đảm bảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: số 

1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi 

công các dự án, công trình giao thông; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 

16/10/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận 

tải của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng 

không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về 

Ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 

128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

(có bản sao gửi kèm); Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

1. Các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô; các đơn vị quản 

lý và khai thác bến xe khách; các chủ bến thủy nội địa; các ga đường sắt trên địa 

bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021; đồng thời thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh Phú Thọ, 

UBND tỉnh thành phố có liên quan và hướng dẫn của Ngành Y tế. 
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2. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Chủ quản lý, sử dụng công trình; 

Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, các Nhà thầu thi công xây dựng, Đơn vị tư vấn 

và các Nhà thầu khác có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định số 

1811/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 và hướng dẫn của Ngành Y tế. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị chỉ đạo việc phổ biến 

nội dung các quy định trên đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để thực hiện. 

4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ phổ biến Hướng dẫn cho các 

đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện. 

5. Giao cho Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái chủ trì; 

Thanh tra Sở; Phòng Quản lý giao thông; Phòng Thẩm định và Quản lý chất 

lượng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công 

trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ theo chức năng nhiệm vụ đôn đốc, 

hướng dẫn việc thực hiện các quy định nêu trên. Những khó khăn, vướng mắc 

phải bảo cáo kịp thời cho lãnh đạo Sở để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT và 

UBND tỉnh. 
 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ trân trọng đề nghị các UBND huyện, 

thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 
   

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh;                                              (để b/c) 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;       

- Tổng cục ĐBVN; 

- Giám đốc; các PGĐ Sở; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Ytế; Công thương; 

- Ban QL Khu công nghiệp tỉnh;        (để p/h) 

- Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ; 

- Báo Phú Thọ; Đài PT&TH tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Trang TTĐT Sở (VP Sở t/h); 

- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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