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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phương án hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 

Thanh Hóa đi, đến tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại 

     

Thực hiện Công văn số 8624/UBND-CN ngày 19/6/2021 của UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi Nghệ 
An, Hà Tĩnh và ngược lại. 

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ 
động thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong hoạt động 
vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại. 
Giám đốc Sở GTVT Thông báo phương án hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh 
từ Thanh Hóa đi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại, cụ thể: 

 1. Kể từ ngày 19/6/2021 cho đến khi có Thông báo mới: 

 - Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ Thanh Hóa đi, đến tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh và ngược lại, gồm: Xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe 
du lịch, xe taxi (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người 
hết hạn cách ly; xe đưa đón chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục 
vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu 
phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa nhưng phải thực 
hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế 
và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa). 

 - Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh có hành 
trình đi qua các địa bàn (vùng có dịch) của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh theo thông báo 
của Bộ Y tế thì không được dừng, đỗ, đón, trả khách. 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 
hoạt động vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục 
ĐBVN, UBND tỉnh và chỉ đạo của Sở GTVT;  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GTVT tại Thông báo số 2206/TB-
SGTVT ngày 21/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

- Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến liên quan đến dịch Covid-19 để xây 
dựng phương án vận tải phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh vận tải của 
đơn vị. 

3. Yêu cầu đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại 
bến xe khách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng 
cục ĐBVN và các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT.  

- Thông báo cho hành khách, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đang 
hoạt động tại bến được biết và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-
19 trong hoạt động vận chuyển hành khách theo quy định tại mục 1 văn bản này. 
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4. Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các Chốt 
kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các 
trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành 
khách theo mục 1 tại văn bản này. 

5. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, kiểm tra, xử lý 
đối với các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận 
tải hành khách theo mục 1 tại văn bản này. 

6. Đề nghị Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh phối hợp tuyên truyền phương 
án vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh để doanh nghiệp, người dân được biết 
nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Đề nghị Sở GTVT Nghệ An, Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo nội dung tại 
mục 1 của văn bản này đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn 
được biết và thực hiện. 

8. Giao Thanh tra Sở: 

Tăng cường lực lượng, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-
19 tại các đơn vị kinh doanh vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách, tại 
các bến xe khách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống 
dịch; tiếp tục thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Giám đốc 
Sở. 

9. Giao cho phòng Quản lý vận tải: 

Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19, kịp thời 
tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động 
vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. 

Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và yêu cầu các 
đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến 
xe khách nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh  

- Tổng cục ĐBVN   (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố  

- Sở Y tế                                                 (để phối hợp); 

- Công an tỉnh 

- HH vận tải ô tô Thanh Hoá 

- HH vận tải ô tô taxi Thanh Hoá   (để tuyên truyền); 

- Báo TH, Đài PT&TH tỉnh 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – XD Lào Cai; 

- Các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành; 

- Các ĐV KDVT hành khách bằng xe ô tô (để thực hiện); 

- Các đơn vị QL&KT bến xe (để thực hiện); 

- Thanh tra Sở, phòng QLVT (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT (160b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Vương Quốc Tuấn 
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