
UBNDTỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:     /SGTVT-VTPT&NL 
 

V/v Thực hiện hoạt động vận tải 

hành khách liên tỉnh theo văn bản 

số 612/SGTVT-VTPT&NL ngày 

12/5/2021 của Sở GTVT Tuyên 

Quang. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày         tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 

- Bến xe khách các huyện, thành phố. 

 
 

Ngày 12/5/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 612/SGTVT-

VTPT&NL về việc tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong đó, tại Mục 1.2 về Hoạt 

động vận tải hành khách liên tỉnh có nội dung “Tạm dừng mọi hoạt động vận tải 

hành khách (tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, taxi) đi, đến các tỉnh, thành phố 

đang có dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bộ Y tế”. Nội dung này, Sở 

Giao thông vận tải hướng dẫn như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách (tuyến cố định, 

hợp đồng, du lịch, taxi) đi, đến các vùng dịch (có bến xe đi, bến xe đến thuộc xã, 

phường, thị trấn, quận, huyện,…) của các tỉnh, thành phố đã được Bộ Y tế thông 

báo. 

2. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách (tuyến cố định, hợp đồng, du 

lịch, taxi) đi, đến các tỉnh, thành phố đã được Sở Giao thông vận tải đối lưu 

thông báo tạm dừng hoạt động. Đối với các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-

19 xảy ra, tuy nhiên chưa có thông báo tạm dừng hoạt động của các Sở Giao 

thông vận tải đối lưu thì hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo thực hiện 

đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của 

Chỉnh phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan và 

của Sở Giao thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo đến các đơn vị vận tải, bến xe 

khách các huyện, thành phố và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở biết 

để thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;             

- Bộ GTVT;                (B/cáo) 

- Tổng cục ĐBVN;                 

- Giám đốc Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;  

- Như K/gửi; (T/hiện) 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 
 
 

Trần Văn Sang 
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