
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SGTVT-P5
V/v tạm dừng vận tải hành khách 
đi/đến Thành phố Hồ Chí Minh để 
phòng, chống dịch Covid-19.

Hải Dương, ngày        tháng 6 năm 2021

 Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải địa bàn tỉnh

Căn cứ Văn bản số 2223/UBND-VP ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương và Thông báo số 72/TB-UBND ngày 09/5/2021 về việc tăng cường 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thông báo:
1. Kể từ ngày 19/6/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tạm dừng hoạt 

động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du 
lịch, xe taxi từ Hải Dương đi/đến Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các phương tiện có hành trình đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
không được dừng, đỗ để đón, trả khách và phải chấp hành đầy đủ các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

3. Hoạt động vận tải giao thông đường bộ từ các địa phương khác đi và đến 
tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày 
22/5/2021 của UBND tỉnh Hải Dương và Thông báo số 1218/TB-SGTVT-P5 ngày 
11/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thông báo như trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;                                     
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                     (Báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Giám đốc Sở (báo cáo);    
- Các phó GĐ Sở;     
- Thanh tra Sở;                   Email.
- Công ty CPQLCBXK; 
- Website Sở ;         
- Lưu:VT,QLVT,PT&NL.Đắc.90b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Hạnh

3586 18/06/2021
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