
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:                /UBND-KTN Phú Thọ, ngày        tháng       năm 2021 

 

V/v 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 

 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Y 

tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

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

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải: số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 hướng dẫn tạm 

thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông; số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động 

vận tải của 5 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 

(có các Quyết định sao gửi đính kèm); việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Nguyễn Thanh Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, 

đơn vị liên quan: Nghiên cứu, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải tại các Quyết định nêu 

trên; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo phù hợp với 

tình hình thực tế và tuân thủ quy định hiện hành. Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện đối với các nội dung vượt thẩm quyền. 

Thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TT và TT, Báo Phú Thọ, 

Đài PT và TH tỉnh (để đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3, KT5(V-09b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Tạ Ngọc Yến 
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