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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 5 năm 2021
 

                                 

   Kính gửi:  

                                                      - Các đơn vị vận tải hành khách; 

                                                  - Các đơn vị kinh doanh khai thác Bến xe. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trong nghành Giao thông vận tải; Văn bản số 2719/UBND-VX1 ngày 

09/5/2021 của UBND tỉnh về việc hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong 

thời gian dịch Covid-19. Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo:  

1. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách nội tỉnh: 

 Cho phép các loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, 

xe du lịch và xe tuyến cố định nội tỉnh được tiếp tục hoạt động trong phạm vi nội 

tỉnh Hà Tĩnh, riêng đối với xe buýt vẫn được phép hoạt động liên tỉnh, nhưng phải 

chở đúng số ghế ngồi theo thiết kế ( không có hành khách đứng) và phải thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. 

2. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải khách liên tỉnh: 

- Xe tuyến cố định: Tạm dừng tất cả các tuyến đi và đến các tỉnh đang có ca 

lây nhiểm Covid-19  trong cộng đồng. Riêng tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội, Hà Tĩnh – 

thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh - Nghệ An và ngược lại cho tiếp tục hoạt động 

nhưng chỉ được phép chở bằng 50% lượng hành khách so với phương án trước 

đây doanh nghiệp đã xây dựng (thực hiện giản cách 02 ghế 1 hành khách), thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và không được dừng đón, trả khách 

hoặc nghỉ ngơi ăn uống tại các địa phương đang có dịch Covid -19. 

- Xe du lịch, xe hợp đồng và xe taxi: Cấm hoạt động tại các địa phương đang 

có ca lây nhiểm Covid-19 trong cộng đồng. 

Sở GTVT sẽ cập nhật tình hình dịch Covid-19 toàn quốc trên cổng thông tin 

điện tử của Sở :http://sogtvt.hatinh.gov.vn . 

3. Đối với các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe: 

 Tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện hoạt động ở bến, bảo đảm 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 và số lượng vận chuyển 

hành khách như đã nêu trên. Tuyệt đối từ chối việc phương tiện của các địa 

phương đang xảy ra dich Covid-19 ra vào bến để đón trả khách ( trừ phương tiện 

của các địa phương đã được phép). 

http://sogtvt.hatinh.gov.vn/


Tại khu vực bến xe phải đảm bảo hành khách ngồi cách ghế, đảm bảo khoảng 

cách an toàn theo quy định. 

4. Giao phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thường xuyên kiểm 

tra trên dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình để xử lý nghiêm các phương tiện 

của các đơn vị không chấp hành việc hoạt động KDVT hành khách trong thời gian 

dịch Covid-19. 

5. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và các 

đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải khách, bến 

xe khách.... 

6. Thời gian thực hiện: Kể từ 12h ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo 

mới. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN ( để biết); 

- UBND tỉnh ( để báo cáo); 

- Công an tỉnh ( để phối hợp); 

- UBND các huyện,thị, thành phố( để phối hợp); 

- Báo, Đài PTTH tỉnh ( giúp đưa tin); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố ( để phối hợp); 

- Sở GTVT-XD Lào Cai ( để phối hợp) 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Phòng QLVTPT&NL ( để thực hiện); 

- Thanh tra Sở ( để thực hiện); 

- Hiệp hội vận tải ô tô HT (để tuyên truyền); 
- Lưu VT, Văn thư. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Việt Thắng 
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