
UBND HUYỆN TỨ KỲ
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số:        /UBND-BATGT
V/v tăng cường công tác quản lý, giám 

sát hoạt động đối với xe ô tô cá nhân hoạt 
động chở khách thu tiền, gây mất ATGT 
và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày      tháng 8 năm 2021

                            Kính gửi:  
- UBND các xã, thị trấn;
- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện.

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh, vừa qua Ban ATGT huyện đã ban hành 
Công văn yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành rà soát, ký cam kết đối với xe ô tô cá 
nhân hoạt động chở khách thu tiền, yêu cầu chủ xe chấp hành các quy định về 
đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải và không vận chuyển người trái quy định 
gây nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, theo thông báo của Ban 
ATGT tỉnh thì qua kiểm tra tại một số đầu mối giao thông, bệnh viện, các điểm 
xét nghiệm Covid-19 vẫn còn loại xe này hoạt động; có phương tiện có dấu hiệu 
đón khách để trung chuyển vào địa bàn tỉnh gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh 
Covid-19 từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Trước tình hình trên và thực hiện Công văn số 128/BATGT-A1 ngày 
11/8/2021 của Ban ATGT tỉnh Hải Dương về việc tăng cường công tác quản lý, 
giám sát hoạt động đối với xe ô tô cá nhân hoạt động chở khách thu tiền, gây 
mất ATGT và nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, Ban An toàn giao thông 
huyện yêu cầu:

1. Công an huyện tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với 
loại phương tiện này, yêu cầu chủ xe thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký, xử lý 
nghiêm nếu cố tình vi phạm.

2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các 
chủ xe trên địa bàn thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 
và báo cáo Ban ATGT huyện, Ban ATGT tỉnh.

Nhận được Công văn, Ban ATGT huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để báo cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;                                    
- Như kính gửi;
- Đài phát thanh huyện (để đưa tin); 
- Phòng Kinh tế&HT;                    
- Lưu: VP.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Đào Văn Soái
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