
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẦN GIUỘC

Số:       /UBND-KT

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

Cần Giuộc, ngày     tháng 7 năm  2021

                                   
Kính gửi: 

-  Các bến khách ngang sông trên địa bàn
huyện Cần Giuộc.
- Các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện;
- Công ty TNHH Giày Fuluh;
- Công ty TNHH Sheen Bridge.

Thực hiện Công văn số 6434/UBND-VHXH ngày 07/7/2021 của UBND 
tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
trong tình hình mới; Thông báo số 3419/TB-SGTVT ngày 08/7/2021 của Sở Giao 
thông và Vận tải tỉnh Long An về việc thực hiện hoạt động vận tải hành khách ngang 
sông tại các BKNS trên địa bàn huyện. UBND huyện Thông báo thời gian hoạt 
động các bến khách trên địa bàn huyện Cần Giuộc, cụ thể như sau:

1. Tất cả các BKNS trên địa bàn các huyện Cần Giuộc (thực hiện theo Chỉ thị 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ): Chỉ được hoạt động theo 
khung giờ cao điểm để phục vụ đưa rước công nhân. Khi hoạt động các phương tiện 
phải giảm 50% sức chở của phương tiện. Chủ bến phải thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phải tuân thủ 
nguyên tắc “5K” và phải bố trí dung dịch sát khuẩn trên phương tiện để phục vụ 
hành khách. Hành khách phải thực hiện giãn cách, khoảng cách tối thiểu giữa 02 
người là 2m.

Thời gian hoạt động cụ thể như sau:

- Sáng: Từ 05 giờ 30 đến 07 giờ 30;

- Chiều: Từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.

2. Thời gian thực hiện: từ 00 giờ 00 phút ngày 09/7/2021 cho đến khi có 
thông báo mới.

Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp Thanh tra Giao thông Vận tải 
(đội 5), Công an huyện và UBND các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Đông Thạnh, 
Phước Lại, Long Hậu, thị trấn Cần Giuộc kiểm tra và xử lý nghiêm các BKNS 
không chấp hành.

V/v hoạt động vận tải hành 
khách ngang sông tại các BKNS 

trên địa bàn huyện Cần Giuộc



UBND huyện Cần Giuộc thông báo đến các đơn vị có liên quan và các bến 
khách ngang sông trên địa bàn huyện biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:                                                  
- Sở GTVT (báo cáo);
- Như trên; 
- TT,HU; TT.HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT. UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Công an huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Phòng Văn hóa Thông tin huyện (đưa tin);
- TTVHTT và Truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn Cần Giuộc (phối hợp);
- Lưu: VT.KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Đức
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