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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Thái Bình, ngày ..... tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị vận tải khách bằng xe ô tô; 

- Các bến xe khách. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đã 

phát hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương. Thực hiện 

công tác phòng chống dịch Covid-19, một số tỉnh đã ban hành văn bản hạn chế 

hoặc tạm dừng hoạt động vận tải khách trên địa bàn. Sở Giao thông vận tải 

Thái Bình yêu cầu: 

- Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thường xuyên cập nhật 

quy định về hoạt động vận tải của các Sở Giao thông vận tải các tỉnh (thành 

phố), đăng trên trang thông tin điện tử của Sở, đồng thời gừi cho các đơn vị 

vận tải và bến xe khách trên địa bàn tỉnh để thực hiện. 

- Các đơn vị vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh thường xuyên truy cập 

trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải Thái Bình theo địa 

chỉ(http://sgtvt.thaibinh.gov.vn) hoặc thông qua các bến xe nơi đến để cập nhật 

thông tin nhằm chủ động trong phương án kinh doanh của đơn vị. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Phòng Quản lý VTPTNL (t/hiện); 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Chu Tiến Dũng 
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