
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 9 năm 2021 
  

V/v tăng cường quản lý các đơn 

vị vận tải hành khách chuyển 

sang vận tải hàng hóa trong  

điều kiện phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị xã 

 

 

Kính gửi:  

- Công an thị xã Hoài Nhơn; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

   dịch COVID-19 các xã, phường. 

 

Thời gian qua, Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo (nay là Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy) phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã có nhiều văn 

bản giao Trưởng Công an thị xã, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo (nay là 

Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy) phòng chống dịch COVID-19 xã, phường 

tăng cường quản lý chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài và hoạt động vận tải hàng 

hóa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, công tác quản lý 

chủ xe, lái xe đường dài và hoạt động vận tải hàng hóa chưa nghiêm túc, gây 

nguy cơ rất cao lây lan, bùng phát dịch COVID-19 trong cộng đồng. Để khắc 

phục tình trạng trên; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau:  

1. Phê bình Trưởng Công an thị xã chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, 

kết luận của Chủ tịch UBND – Trưởng Ban Chỉ đạo (nay là Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy) phòng chống dịch COVID-19 thị xã đối với hoạt động vận 

tải hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19, như: để xảy ra tình 

trạng xe ô tô vận tải hàng hóa đậu đỗ, giao nhận hàng hóa không đúng quy định, 

nhất là các chủ xe khách 16 chỗ cải hoán thành xe chở hàng hoặc sử dụng xe ô 

tô tải để giao, nhận hàng hóa dọc các tuyến đường, tại các ngã 3, ngã 4 tập trung 

đông người (xe Hữu Kiệm, xe Bảy Tàu…); chưa quản lý chặt chẽ đảm bảo các 

quy định phòng chống dịch COVID-19 đối với đơn vị, chủ xe vận tải hành 

khách chuyển sang vận tải hàng hóa; việc chỉ đạo kiểm soát tại chốt kiểm soát 

còn hạn chế, xử lý chưa nghiêm các hành vi vi phạm tại các chốt kiểm soát… 

Yêu cầu Trưởng Công an thị xã khẩn trương khắc phục các hạn chế nêu 

trên; tiếp tục chỉ đạo Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông thị xã, Trưởng Công 

an các xã, phường làm việc, yêu cầu các đơn vị, chủ xe vận tải hành khách 

chuyển sang vận tải hàng hóa phải thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định 

pháp luật đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không 

đậu, đỗ dọc các tuyến đường, giao, nhận hàng hóa không đúng nơi quy định; chỉ 



đạo Tổ kiểm tra lưu động, Công an các xã, phường tăng tần suất tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm các xe ô tô vi phạm quy định; chỉ đạo các Chốt kiểm soát của 

Công an thị xã tăng cường kiểm tra người và phương tiện qua các chốt kiểm soát 

phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

2. Giao Phòng Quản lý đô thị tăng cường kiểm tra, lập thủ tục tham mưu 

UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và cơ quan Nhà nước 

thẩm quyền thu hồi, tạm dừng cấp Giấy nhận diện phương tiện vận tải cho đơn vị, 

chủ xe hoạt động vận tải không tuân thủ quy định phòng chống dịch COVID-19.  

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 các xã, phường: 

- Tăng cường quản lý chặt chẽ và yêu cầu chủ xe, lái xe, phụ xe vận tải 

hành khách chuyển sang vận tải hàng hóa (trong đó, phường Tam Quan có nhà 

xe Hữu Kiệm, phường Hoài Hương có nhà xe Bảy Tàu đang hoạt động…) thực 

hiện nghiêm túc Công văn số 4950/UBND-KT ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định, lưu ý kiểm tra phương án vận chuyển hàng hóa của chủ xe gửi đến 

UBND – Ban Chỉ đạo (nay là Trung tâm Chỉ huy) phòng chống dịch COVID-19 

xã, phường, các chốt kiểm soát phải đầy đủ các thông tin (như: ngày giờ phương 

tiện hoạt động; lộ trình vận tải; địa điểm xếp dỡ, giao nhận hàng hóa được quy 

định…) và phải tuyệt đối đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 

nếu không tuân thủ thì lập thủ tục xử lý nghiêm và yêu cầu dừng hoạt động theo 

quy định pháp luật. Nếu Chủ tịch UBND - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống dịch COVID-19 xã, phường để phương tiện vận tải tiếp tục hoạt 

động trên địa bàn không đúng quy định, làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trong 

cộng đồng thì chịu trách nhiệm trước quy định của pháp luật và trước Chủ tịch 

UBND - Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

- Tiếp tục tập trung siết chặt quản lý, giám sát đối tượng chủ xe, lái xe, 

phụ xe đường dài đi/về địa phương theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn 

số 1435/UBND-TH ngày 22/8/2021; nghiêm túc rút kinh nghiệm, tuyệt đối 

không để xảy ra trường hợp lái xe đường dài về địa phương làm lây lan dịch 

bệnh COVID-19 như tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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