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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SGTVT-QLVT&PT            Quảng Ninh, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v hạn chế hoạt động vận tải trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 

 

 
 

   

 

          - Công an tỉnh, Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Tru   ươ  ; 

-   c đơ  vị   ạt độ              vậ  tả     c  
đư     ộ  đư    t ủ   ộ  đị  tr   đị     ; 

-   c đơ  vị  uả           t  c  ế      cả     ế  
   c  thủy nộ  địa tr   đị       

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tạ  vă   ản số 

2926/UBND-DL1      14/5/2021 “V/v t ực hiện một số biện pháp kiểm s  t để 

phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mớ ”  Sở Giao thông vận tải 

Quảng Ninh triển khai   ư s u  

1. Kể từ 0h00 ngày 15/5/2021: 

- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Quả   N    đến các tỉnh, 

thành phố đã cô    ố có dịch v    ược lại.  

+   c đơ  vị kinh doanh vận tả   đơ  vị quản lý khai thác bến xe cập nhật 

các tỉnh, thành phố có dịch hằng ngày theo thông báo của ngành y tế để thực hiện 

nội dung trên. 

+ Đối vớ  p ươ   t ệ  đ    vận chuyển khách ở ngoài tỉnh, không kịp về 

tỉ   trước 0 00      15/5/2021  Đơ  vị tổng hợp      s c  p ươ   t ện (biển số 

xe, tuyến vận tải hoặc hành trình, th i gian dự kiến trở về địa bàn tỉnh), g i ngay về 

Sở GTVT (qua zalo số 0889009889) để kịp th i thông báo cho lực  ượng chức 

 ă   tại các chốt ra, vào tỉnh kiểm s  t  c   p ép  ưu t ô    u  c ốt. 

- Đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ Quả   N    đ   đến các tỉnh 

thành phố c ư  có  ịch và hoạt động vận tải khách nội tỉnh: Tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 t    vă   ản số 2296/SGTVT-

QLVT&PT ngày 07/5/2021 của Sở GTVT. 

- Đối với hoạt động vận chuyển       ó   Được tạ  đ ều kiệ  để hoạt 

độ    ưu t ô   r   v   Tỉnh. Yêu cầu trên mỗi xe có tố  đ  02   ư i (01 lái xe 

và 01 phụ xe), có xét nghiệm SAR-COV-2 âm tính trong th i gian 07 ngày và 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịc  t     u  định. 

-   c đơ  vị kinh doanh vận tả  (đư ng bộ  đư ng thủy nộ  đị )  c c đơ  

vị quản lý, khai thác bến xe, cảng bến khách thủy nộ  địa khẩ  trươ   tổ chức 

xét nghiệm (gộp mẫu) SAR-COV-2 cho toàn bộ   ư       động làm việc trực 
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tiếp tr   c c p ươ   t ện vận tải, tại các bến xe, cảng bến khách thủy nộ  địa; chỉ 

bố trí nhữ     ư i có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-COV-2 làm việc. 

Đơ  vị không thực hiện phải tạm dừng hoạt độ   để đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện: 

- C c đơ  vị kinh doanh vận tả   đơ  vị quản lý khai thác bến xe, cảng bến 

khách thủy nội địa: Khẩ  trươ   thực hiện các nội dung nêu trên. 

- Trung tâm sát hạch lái xe và giám sát giao thông vận tải đư ng bộ Quảng 

Ninh: Tập trung giám sát hành trình củ  c c p ươ   t ện kinh doanh vận tải khách 

liên tỉnh (tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, taxi), kịp th i tổng hợp những 

p ươ   t ệ  có      trì   đến tỉnh, thành phố có dịch hoặc dừ    đỗ tại tỉnh, thành 

phố có dịc           trì    u  c c đị  p ươ            c   về Sở GTVT, Thanh 

tra Sở GTVT để x  lý vi phạm t     u  định. 

- Thanh tra Sở GTVT Quảng Ninh: Ngoài các nhiệm vụ về p     c ống 

dịch Covid-19 đã được giao, bố tr  đủ lực  ượ    p ố   ợp vớ   ực  ượ   chức 

 ă   tại các chốt            củ  tỉ   (tạ   ầu Bạc  Đằng, Cầu Đ  Bạc, Cầu 

Vàng Chua, Cầu Đ  V c ) để thực hiện: Thống kê, kiểm tra việc c  p      c c 

 ộ   u   tạ  mục 1;            m c c trư     ợp   ô   c  p      v    ữ   

p ươ   t ện   ạt độ              vậ  tả  khách tr    u  đị    

-        uả     vậ  tả    p ươ   t ệ   L m đầu mố  tr ể         ướ   

 ẫ   đô  đốc v ệc t ực   ệ  vă   ả     ; t  m mưu tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện củ  c c đơ  vị; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hằ       ;  ịp t        

c    đề  u t   ả   u ết c c vướ   m c p  t s     

3. Sở GTVT Quả   N    đề    ị  

- Sở Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Tru   ươ    u   tâm p ối 

hợp: Thông báo nộ   u   vă   ản này tớ  c c đơ  vị vận tả  tr   địa bàn có hoạt 

độ   đến tỉnh Quảng Ninh; cung c p thông tin thông báo hợp đồng, trích xu t 

dữ liệu giám sát hành trình của nhữ   p ươ   t ện do quý Sở quản lý cho Sở 

GTVT Quả   N        có đề nghị. 

-  ô      tỉ    Sở Y tế  Sở T ô   t   Tru ề  t ô   v  UBND c c huyện, 

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quan tâm phối hợp triển khai, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện và tuyên truyền các nội dung tạ  vă   ản này./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- N ư tr  ; 

- Bộ GTVT;                                                (B/c  );       

- Tỉnh ủ   UBND tỉ  ;  

- Tổng Cục ĐBVN, Cục ĐTNĐ VN;            

- GĐ Sở  c c  GĐ Sở; 

-   c p      đơ  vị t uộc Sở; 

- Đă   D     cổ   TTĐT; 

- Lưu   LVT  T  V   

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Bùi Hồng Minh 
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