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                               Kính gửi: UBND các xã có bến khách ngang sông.                           

Để đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông qua các bến 
khách ngang sông trên địa bàn huyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, 
UBND huyện Thanh Hà thông báo về hoạt động của các bến khách ngang sông 
trên địa bàn huyện như sau: 

1. Các bến khách ngang sông nội tỉnh được phép hoạt động trở lại từ 0h00’ 
ngày 08/9/2021; Đối với các bến đò Tú, bến đò Mía xã Vĩnh Lập và đò Quán 
Trang xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà sang thành phố Hải Phòng tiếp tục tạm 
dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. 

2. UBND huyện Thanh Hà giao chủ tịch UBND các xã có bến khách ngang 
sông trên địa bàn quản lý: 

- Thông báo tới các Chủ bến khách ngang sông và trên hệ thống Đài truyền 
thanh để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn được biết và thực hiện; 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19 trong hoạt động bến khách ngang sông. Xử lý nghiêm vi 
phạm và kiến nghị đình chỉ đối với bến khách ngang sông vi phạm (nếu có); 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra vi phạm mà 
không có biện pháp xử lý; 

- Các bến khách ngang sông khi hoạt động trở lại phải có bảng hướng dẫn 
phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu bến và trên đò; thực hiện đầy đủ biện pháp 5K 
(khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế); 
kiểm soát lịch trình di chuyển hành khách qua khai báo y tế. 

3. Công an huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Thường xuyên kiểm tra, 
giám sát và tham mưu cho UBND huyện xử lý nghiêm các vi phạm đối với chủ 
bến khách ngang sông không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch 
Covid-19. 

UBND huyện Thanh Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các xã; thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan và chủ bến khách ngang sông nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND huyện Tứ Kỳ, Kim Thành (Phối hợp);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Đài Phát thanh huyện;
- UBND các xã có bến khách ngang sông;
- Chủ các bến khách ngang sông;            
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thị Thúy Hà
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