
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

Số:            /SGTVT-QLVT 

       V/v phối hợp thực hiện biện 

pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

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; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa;  

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

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

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

- Các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải và Thanh tra Sở. 

 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng nhận được Văn bản số 1598/SGTVT-

QLVT,PT&NL ngày 29/5/2021 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc phối hợp 

thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid19 đối với phương tiện vận chuyển 

hành khách qua địa bàn tỉnh Sơn La; Văn bản số 1820/SGTVTXD-QLVT ngày 

28/5/2021 của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng Lào Cai về việc chấm dứt hành vi 

đón, trả khách không đúng quy định trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (đính gửi kèm 

theo) 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị như sau: 

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa:  

- Tạm dừng hoạt động tuyến vận tải khách cố định từ Bến xe Vĩnh Niệm (Hải 

Phòng) đi Bến xe Than Uyên (Lai Châu) và ngược lại cho đến khi có thông báo mới. 

- Nghiêm cấm hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định trên 

tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai; không được đi vào các lối mở do người dân tự ý dỡ 

dải phân cách hành lang bảo vệ đường để đón khách.  

- Các phương tiện vận tải hàng hóa không được dừng, đỗ trái quy định trên 

cao tốc (trước các quán ăn tự phát bên hành lang đường cao tốc, điểm bơm nước 

mui); chấp hành nghiêm chỉnh chở hàng đúng tải trọng của phương tiện. 

2. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe niêm yết thông báo này tại các bến xe, 

khẩn trương thông báo cho các đơn vị vận tải và hành khách được biết nội dung nêu 

trên.  

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng 

dẫn của các cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch 

Covid19. 

4. Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

- Công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 
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- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, 

Báo Hải Phòng, 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. 

5. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

của các đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

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

 
Nơi nhận: 
- UBND TP; (để b/cáo)             
- Như trên; 

- Đ/c GĐ Sở, PGĐ P.V.Huy; 

- Sở GTVT Sơn La, Lào Cai, Lai Châu; 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, QLVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Huy 
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