
 
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 826    /SGTVT-QLVT,PTNL 

V/v thực hiện giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

 Nam Định, ngày 15 tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND, ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, văn bản số 

251/UBND-VP7 ngày 07/5/2021 về việc yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Thông báo số 76/TB-UBND, số 77/TB-UBND ngày 

14/5/2021 của UBND tỉnh. Sở Giao thông (GTVT) Nam Định yêu cầu các đơn vị thực 

hiện ngay một số nội dung như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng (xe hợp đồng, xe du 

lịch, xe taxi) đi và đến các địa bàn: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; Xã Giao Hải, 

huyện Giao Thủy; xã Yên Thắng và Yên Cường, huyện Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định. 

2. Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe 

hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình qua các địa phương nêu trên không được 

dừng, đỗ để đón, trả khách. 

Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2021 cho đến khi 

có thông báo mới. 

Sở GTVT Nam Định yêu cầu các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, tp; Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- Sở Y tế Nam Định; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Nam Định; 

- UBND các huyện, tp Nam Định; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định; 

- Thanh tra Sở; Phòng QL Vận tải – PTNL; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

    Đinh Xuân Hùng 
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