
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KGVX     Gia Lai, ngày         tháng       năm 2021 

 V/v tăng cường phòng chống 

lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 

người điều khiển, người đi trên 

phương tiện vận tải hàng hóa, 

hành khách liên tỉnh. 

 

 

 

                    Kính gửi:   

      - Sở Y tế; 

      - Sở Giao thông vận tải; 

      - Sở Thông tin và Truyền thông; 

      - Công an tỉnh. 

     

 Ngày 30/6/2021, Bộ Y tế ban hành Công điện số 973/CĐ-BYT về việc tăng 

cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên 

phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh (Công điện đồng gửi Sở Y tế, 

Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh). Về nội dung này, UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

 1. Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công 

điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế. Quá trình thực hiện, 

báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để theo 

dõi, chỉ đạo. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các báo, đài tuyên 

truyền về các biện pháp phòng, chống dịch để các cơ quan quản lý, đơn vị kinh 

doanh vận tải, Ban quản lý bến xe, Trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ; lái xe, người 

bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe (chở hàng hóa) đường dài, hành khách…nâng cao 

ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ 

quan lơ là.  

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của UBND tỉnh để Sở Y tế, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh thực hiện./. 

 

                                                                        KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận:                                                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Chủ tịch; các PCT.UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- Các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

                                           Trương Công Hoài 
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