
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

Số:             /SGTVT-QLVT 

   V/v khôi phục hoạt động vận tải hành 

khách tuyến Hải Phòng-Quảng Ninh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày         tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn;  

- Ban Quản lý bến phà Rừng; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải Phòng, An ninh Hải Phòng. 
 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng nhận được Văn bản số 1139/SGTVT-

QLVT&PT ngày 11/3/2021 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh về hoạt động vận 

tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.(đính gửi kèm theo).  

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo như sau: 

1. Từ 12h00’ ngày 11/3/2021, mở lại hoạt động bến phà Rừng; cho phép hoạt 

động trở lại vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng từ Hải Phòng 

đi Quảng Ninh và ngược lại. 

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo 

phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định và theo hướng dẫn của Sở GTVT 

Quảng Ninh tại Văn bản số 1139/SGTVT-QLVT&PT ngày 11/3/2021. 

3. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, bến phà Rừng niêm yết thông báo này 

tại các bến xe, bến tàu; có trách nhiệm thông báo cho các doanh nghiệp vận tải và 

hành khách được biết để thực hiện.  

4. Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp tuyên 

truyền nội dung văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực 

hiện. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND TP;    
- UBND H.Thủy Nguyên; 
- Đ/c GĐ Sở, PGĐ P.V.Huy;   

- Như trên; 

- Công an TP; 

- Website Sở GTVT HP; 

- Lưu: VP, QLVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phạm Văn Huy 
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