
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG  

–––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––– 

Số:            /UBND-KGVX 

V/v đề nghị cung cấp thông tin khi 

phát hiện phương tiện vận chuyển của 

tỉnh Bắc Giang vi phạm Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

TTCP 

          Bắc Giang, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; UBND 

tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các phương tiện vận chuyển 

hành khách công cộng đi từ Bắc Giang đến các tỉnh, thành phố khác. Tuy 

nhiên, trong thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Bắc Giang phát hiện 

còn một số chủ phương tiện cố tình vi phạm, lén lút hoạt động. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương nếu kiểm tra, 

phát hiện có phương tiện vận chuyển hành khách công cộng thuộc quản lý của 

tỉnh Bắc Giang di chuyển đến địa phương thì thông tin (biển kiểm soát xe, 

thông tin chủ xe, lái xe, phụ xe và hành khách trên chuyến xe) cho các cơ quan 

chức năng của tỉnh Bắc Giang (Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải hoặc 

đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh - Sở Y tế: 

0967.721.919) biết để kiểm tra, xử lý vi phạm và áp dụng kịp thời các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với lái xe, phụ xe và hành khách trên xe 

(đang làm việc, cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Giang). 

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ 

đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Ánh Dương; 

- Công an tỉnh, Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- VP UBND tỉnh: 

+ LĐVP, TKCT, TH; 

+ Lưu: VT, KGVX.                             

 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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