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THÔNG BÁO
Các điểm dừng, đỗ trả khách của các phương tiện vận tải từ các địa phương 

có dịch COVID-19 đến địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Chỉ thị 02/-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải 
về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 
trong ngành Giao thông vận tải; Công văn số 2670/UBND-KGVX ngày 
09/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường hơn nữa 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; Công 
văn số 2615/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam về việc khuyến cáo mọi người dân hạn chế tối đa việc di chuyển từ Quảng 
Nam đến các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 và ngược lại; Quyết định số 
1244/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc 
quy định các điểm dừng, trả khách và phương án quản lý, kiểm soát tại các điểm 
dừng, trả khách và hàng hóa của các phương tiện vận tải từ các địa phương có 
dịch COVID-19 đến địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 
Nam thông báo:

1. Kể từ 11/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, tất cả các phương tiện 
vận chuyển hành khách từ các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 đi đến địa bàn 
tỉnh Quảng Nam (gồm tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) 
chỉ thực hiện dừng, đỗ trả khách tại các điểm cụ thể như sau:

a) Quốc lộ 1
- Điểm thứ 1: Bến xe khách Bắc Quảng Nam, thị xã Điện Bàn;
- Điểm thứ 2: Bến xe khách Nam Phước, huyện Duy Xuyên;
- Điểm thứ 3: Bến xe khách Tam Kỳ, thành phố Tam Kỳ;
- Điểm thứ 4: Bến xe khách Núi Thành, huyện Núi Thành. 
b) Quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh
- Điểm thứ 5: Bến xe khách Khâm Đức, huyện Phước Sơn;
- Điểm thứ 6: Bến xe khách Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang;
- Điểm thứ 7: Bến xe khách Đại Lộc, huyện Đại Lộc.
2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Sở Giao  thông vận 

tải - Xây dựng Lào Cai chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đơn vị đang 
quản lý như sau:

 - Các phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa thuộc các địa 
phương có dịch COVID-19 không trả khách, hàng hóa tại Quảng Nam thì đi trên 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; 
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- Các phương tiện vận chuyển hành khách thuộc các địa phương có dịch 
bệnh COVID-19 trả khách tại Quảng Nam thì chỉ được dừng tại 07 vị trí đã 
được công bố, không trả khách dọc đường; 

- Phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa phương đang có dịch bệnh 
COVID-19 đến tỉnh Quảng Nam phải tuân thủ các quy định tại Công văn số 
898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống 
dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. Trong đó, lái xe phải báo cáo rõ lộ 
trình di chuyển, các điểm bốc dỡ hàng, thời gian ra khỏi Quảng Nam cho chính 
quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn để theo dõi, giám sát. 

3. Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, các huyện: Duy 
Xuyên, Núi Thành, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn:

- Cử lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện vận tải trả khách 
đúng vị trí quy định; Xử lý nghiêm các trường hợp trả khách không đúng nơi 
quy định;

- Kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh để có biện pháp thực 
hiện cách ly y tế phù hợp;

- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông và an toàn xã hội 
trên địa bàn và tại các điểm dừng.

4. Các bến xe khách: Bắc Quảng Nam, Nam Phước, Tam Kỳ, Núi Thành, 
Khâm Đức, Thạnh Mỹ, Đại Lộc: 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí cơ sở vật chất, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ; bố trí khu vực trả 
khách đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện và phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Lập danh sách các hành khách từ các địa phương có dịch đến Quảng Nam 
gồm: họ và tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ cụ thể nơi đi và 
nơi cư trú tại Quảng Nam và cung cấp cho Thường trực Ban chỉ đạo phòng, 
chống dịch cấp huyện truy vết khi cần thiết.

5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực 
lượng Công an tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện trả khách tại các 
điểm dừng, trả khách đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam thông báo đến các cơ quan, đơn 
vị liên quan để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Tổng cục ĐBVN (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Công an tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các bến xe khách (t/h);
- Các ĐVKD vận tải (t/h);
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.
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