
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

 

Số:           /SGTVT-QLVT 
V/v điều chỉnh một số biện pháp phòng, 

chống dịch trên địa bàn thành phố 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2021 

    
Kính gửi: 

 
 

- Công an thành phố; 
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Hiệp hội vận tải Hải Phòng; 
- Các đơn vị, chủ phương tiện kinh doanh vận tải, đơn 

vị quản lý, khai thác bến xe khách trên địa bàn; 
- Các phòng, đơn vị: Quản lý vận tải, Thanh tra Sở.  

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 

4729/UBND-VX ngày 15/7/2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. (đính gửi kèm theo) 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn thành phố, Sở 
Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo và đề nghị như sau: 

1. Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 16/7/2021 cho phép hoạt động trở lại các 

tuyến xe buýt, xe chở khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi trên địa 
bàn huyện Vĩnh Bảo. 

2. Yêu cầu các đơn vị vận tải, chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Realtime-PCR cho lái xe, phụ xe hoàn thành trước ngày 
22/7/2021; khẩn trương đăng ký xét nghiệm cho lái xe, phụ xe với Hiệp hội 

vận tải Hải Phòng trước 09 giờ ngày 17/7/2021, đầu mối liên hệ đăng ký: 
đồng chí Nguyễn Thị Nhàn, số điện thoại: 0358435272. 

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải Hải Phòng lập danh sách số lượng lái xe, phụ 
xe của các đơn vị vận tải trên địa bàn thành phố đăng ký, thời gian, địa điểm 

tổ chức lấy mẫu xét nghiệm gửi về Sở Y tế Hải Phòng và Sở Giao thông vận 
tải Hải Phòng trước 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2021. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công an thành phố bố trí 
lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm SARS-
CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR, phối hợp với ngành y tế lấy mẫu 

xét nghiệm theo quy định. 

5. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

thuộc Công an thành phố, phòng Quản lý vận tải tăng cường kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các 

đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố, cương quyết xử 

HỎA TỐC 



lý nghiêm nếu các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định về phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19.  

6. Các nội dung không đề cập tại văn bản này tiếp tục thực hiện theo các 
văn bản chỉ đạo trước của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân 
thành phố, Sở Y tế và Sở Giao thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn 
vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ GTVT; 
- UBND TP;               (để b/c) 
- Tổng Cục ĐBVN; 
- Sở Y tế, Sở TTTT;   (để p/h) 
- Đài PT&TH HP, Báo HP;   (để p/h  
- Cổng TTĐT Sở GTVT;       đưa tin) 
- Lưu VP, QLVT. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Huy 
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