
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SGTVT-QLVT Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2021 

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng đến một số tỉnh, 

thành phố. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 

- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai; 

- Hiệp hội Vận tải Hải Phòng; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định; đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách 

trên địa bàn thành phố. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải Phòng, Chuyên mục An ninh Hải Phòng; 

- Các phòng: Quản lý vận tải, Quản lý Kết cấu hạ 

tầng giao thông và An toàn giao thông; Thanh tra Sở. 

 

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 

của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Văn bản 

số 8054/UBND-VX ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc 

hướng dẫn tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn bàn thành phố (đính kèm theo). 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Giao thông vận tải (Sở GTVT) các địa 

phương, Sở GTVT Hải Phòng thông báo như sau: 

1. Khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định từ thành phố 

Hải Phòng đi đến các tỉnh, thành phố kể từ ngày 26/10/2021, cụ thể:  

TT Tỉnh, TP đi Tỉnh, TP đến 
Tuyến khôi phục  

hoạt động 

Tỷ lệ thực hiện số chuyến 

của đơn vị theo lưu lượng 

đã được Sở GTVT công 

bố (số chuyến/tháng) 

1 Hải Phòng Quảng Ninh Tất cả các tuyến 100% 

2 Hải Phòng Lạng Sơn Tất cả các tuyến 100% 



2 

 

TT Tỉnh, TP đi Tỉnh, TP đến 
Tuyến khôi phục  

hoạt động 

Tỷ lệ thực hiện số chuyến 

của đơn vị theo lưu lượng 

đã được Sở GTVT công 

bố (số chuyến/tháng) 

3 Hải Phòng Nam Định Tất cả các tuyến 100% 

4 Hải Phòng Ninh Bình Tất cả các tuyến 100% 

5 Hải Phòng Điện Biên Tất cả các tuyến 50% 

6 Hải Phòng Tuyên Quang Tất cả các tuyến 50% 

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được khôi 

phục hoạt động: 

- Chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Mục II Phần 2 Hướng dẫn ban hành 

kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải và Văn bản số 8054/UBND-VX ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố; không được dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định, chịu trách 

nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh.  

- Phương tiện về thành phố Hải Phòng không được trả khách trên địa bàn 

thành phố, chỉ được trả khách tại bến xe khách để đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. 

3. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố:  

- Chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 tại khoản 6, khoản 8 Mục II Phần 2 Hướng dẫn ban hành kèm theo 

Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và 

Văn bản số 8054/UBND-VX ngày 22/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố; 

Phối hợp với các Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại các bến xe do 

Ủy ban nhân dân quận, huyện lập; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi, 

đến bến xe khách; lưu trữ toàn bộ danh sách hành khách đi/đến bến xe để làm căn 

cứ truy vết thông tin của hành khách khi cần thiết. 

- Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ bến xe khách hàng ngày và toàn bộ 

phương tiện vận tải khách ra vào bến xe khách. Tăng cường công tác tuyên truyền 

để hành khách và đơn vị vận tải biết, thực hiện nghiêm quy định về phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 của Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố 

và hướng dẫn của ngành Y tế. 

4. Sở GTVT đề nghị: 

- Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các lực 

lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, xử lý nghiêm các đơn vị vi 

phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là lỗi đón, trả 

khách không đúng quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội vận tải Hải Phòng, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Chuyên mục An ninh Hải 
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Phòng phối hợp tuyên truyền các nội dung nêu trên để các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân được biết, thực hiện. 

5. Sở GTVT yêu cầu: 

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và An toàn giao thông tổ chức 

phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. 

- Phòng Quản lý Vận tải tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

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

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Bộ GTVT;               (để 

- Tổng cục ĐBVN;    b/cáo) 

- UBND TP; 

- Sở Y tế; 

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ P.V.Huy; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VP, QLVT.  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Huy 
 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2021-10-25T17:09:43+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Phạm Văn Huy<phamvanhuy@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-25T18:01:18+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải <sogtvt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-25T18:01:18+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải <sogtvt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-25T18:01:19+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải <sogtvt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-10-25T18:01:19+0700
	Việt Nam
	Sở Giao thông Vận tải <sogtvt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




