
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:         /SGTVT-QLVT 
V/v thông báo dừng hoạt động vận tải  

hành khách trên địa bàn tp Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày       tháng  6 năm 2021 

       Kính gửi:  

                       - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

                       -  Bến xe thành phố Hà Tĩnh. 
 

 Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 140/QĐ-BCĐ ngày 08/6/2021 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ 

thành phố Hà Tĩnh để phòng, chống dịch Covid-19.  

Để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần 

thực hiện tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:  

1) Kể từ 12h ngày 08/6/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

- Dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh (bao gồm cả hoạt động vận tải khách đi và đến ); trừ các trường 

hợp phương tiện được điều động làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các nhiệm 

vụ khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.    

Đối với các phương tiện đang trên hành trình đi, về trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh phải nhanh chóng giải tỏa hành khách, thực hiện vệ sinh sát khuẩn 

phương tiện, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ an toàn; yêu cầu lái xe, nhân viên 

phục vụ trên xe và hành khách đi xe nghiêm túc thực hiện khai báo y tế khi về 

đến nơi cư trú, sát khuẩn, đeo khẩu trang và thường xuyên theo dõi sức khỏe.  

- Đối với các tuyến cố định liên tỉnh có hành trình đi qua địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh thì nghiêm cấm việc dừng đón, trả khách trên địa bàn thành phố.  

- Dừng toàn bộ hoạt động của bến xe khách thành phố Hà Tĩnh. 

- Đối với phương tiện cá nhân: Hạn chế tối đa tham gia giao thông nếu 

không có công việc thực sự cần thiết. 

 2. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm 

đối với phương tiện kinh doanh vận tải khách không chấp hành việc dừng hoạt 

động trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 
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 3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh quan tâm công tác tuyên 

truyền đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc ngừng 

hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố; đồng 

thời chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, xử lý nghiêm đối với phương tiện kinh doanh vận tải khách cố tình hoạt 

động. 

4. Giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thông báo đến 

các đơn vị vận tải biết để thực hiện và thường xuyên theo dõi hoạt động vận tải 

thông qua thiết bị giám sát hành trình, phát hiện các phương tiện vi phạm, kịp 

thời tham mưu xử lý theo quy định. 

5. Giao Thanh tra Sở bố trí lực lượng để thường xuyên kiểm tra và xử lý 

các vi phạm theo thẩm quyền.  

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng Lào Cai quan tâm chỉ đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn biết để 

triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

   Nơi nhận:        

  - Như trên; 
 - Tổng cục ĐBVN (để biết); 
  - UBND tỉnh (b/cáo); 
  - Công an tỉnh (để p/hợp); 
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố (để p/hợp); 
  - Báo, Đài PTTH tỉnh (để đưa tin); 
  - Sở Y tế ( để biết); 
  - Các Sở GTVT các tỉnh, thành phố (để p,hợp); 
  - Sở GTVT-XD Lào Cai (để p,hợp); 
  - Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh (để biết); 
  - Hiệp hội vận tải ô tô (p/hợp tuyên truyền); 
   - Giám đôc Sở (b/cáo); 
   - Thanh tra Sở; 
  - Lưu VT, P. QLVT; 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

  

 

 

  Nguyễn Việt Thắng 
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