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CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIIT NAM
Dc tp Tu' do Hnh phüc
-

-

Dà Nng, ngày 46 tháng S näm 2021

V/v tm dirng mQt s6
hot dng vn chuyên
KInh gri:
-

-

-

-

Các sä, ban, ngành, hOi, doàn th;
Các ca quan trung uung dóng trên dja bàn;
UBND các qun, huyn;
Các dan vj kinh doanh djch vi v.n chuyên.

Tip tic thrc hin Cong vn s6 258 1/IJBND-KGVX ngày 03/5/202 1 cüa UBND
thành phô ye vic tm drng các hot dng không thiêt yeu dê phàng, chong djch
COVID-19, Cong van so 2707/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 ye tiêp tic dirng djeh vi1
dê phông, chong djch COVID-19 và Cong van s 2845/UBND-KGVX ngày 13/5/2021
ye vic tiêp n1c thrc hin các bin pháp phOng, chông djch COVID-19;
Trên Ca sO xem xét din bin dich COVID-19 và nhm hn ch t6i da sir lay lan,
büng phát cüa djch bnh trong giai don cao dim hin nay, Chü tjch UBND thành phô,
TrixOng Ban chi dao phàng, chng djch COVID-19 thành phô yêu câu:
1. Tr 06 gR 00 phüt ngày 17/5/2021, tm drng hoat dng cho dn khi có thông báo
mOi dôi vOi:
a) Hot dng van chuyn hành khách bang xe taxi, xe hgp dng dirOi 09 ch ngi
trên dja bàn thành phô Dà Nng (bao gm các 1oi hmnh 1rng ding cong ngh nhis
GrabCar,...).
b) Hoat dng van chuyn hành khách bang xe thô so, xe gan may, xe mô to 02 bánh
trên dja bàn thành ph Dà Nang (bao gm 1°a hIrth irng ding cong ngh, nhij
GrabBike,...).
c) Hoat dng giao nhan, van chuyn hang b&ng xe thô so, xe gan may, xe rnô tO 02
bánh trên dja bàn thành phô Dà Nng cüa ngui giao hang cong ngh (Shipper).
2. Yêu cau tt câ lái xe cUa các phixong tiên nêu trên dn co sO y t fbi thtr&ng trü,
hxu trü dê khai báo y tê và 1y mu xét nghiêm SARS-CoV-2. Khi hêt th?ii h?.n tam drng,
các lái xe cO kêt qua xét nghim am tinh mOi duçic phép hoat dng trO Iai.
3. Yêu c.0 các don vj, cá nhan lien quan dn các loai hinh van chuyn nêu trên
nghiem tcic trin khai thirc hin bin pháp tam di~ng nêu tai mijc 1 Cong van nay và chju
trách rthim trithc pháp luat nu d xãy ra vi pham.
4. Yêu cu SO Giao thông Van tãi, SO Thông tin và Truyn thông, UBND qun,
huyn, các don vj chc nng có lien quan khn truang to chic, kiêm tra, giám sat vic
thirc hin Cong van nay./4h,,
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Nhu trên;
VPCP, các B: YT, GTVT, ITIl (báo cáo);
IT! U, 'IT HDND TP (báo cáo);
B Ttr lnh QK 5 (phôi hçxp);
Các UV Ban TVTU;
CT và PCT UBND TP;
Các qun, huyn üy;
CVP và PCVP VP UBND Ip;
Các dan vj 4n chuyn (Now, Grab, GoViet, Be...);
Các ca quan thông tin, báo chI;
Luu: VT, SYT, P.KGVX.
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