
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
 

Số:            /SGTVT-QLVT 
V/v tạm dừng vận tải hành khách từ thành 

phố Hải Phòng đi thành phố Cần Thơ và 

ngược lại trong tình hình mới. 

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 trên địa bàn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

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

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

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng nhận được Văn bản số 1894/SGTVT-

QLVTPT&NL ngày 13/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Cần Thơ về việc hướng 

dẫn dừng, tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ. (đính gửi kèm theo) 

 Sở Giao thông vận tải thông báo như sau: 

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách: Tạm dừng hoạt động vận tải hành 

khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi từ thành phố Hải Phòng đi/đến thành 

phố Cần Thơ kể từ ngày 13/7/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

2. 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. 

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

thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng phối hợp tuyên truyền nội dung 

văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện. 

4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải kiểm tra, 

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

định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND TP; (để b/cáo) 
- Sở GTVT Cần Thơ; 
- Đ/c GĐ Sở; PGĐ P.V.Huy; 

- Website Sở; 

- Lưu: VP, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

` 

 
 

 

Phạm Văn Huy 
 

VĂN PHÒNG UBND TP HẢI PHÒNG

Số: ...............................25007
Ngày: ............................13/07/2021ĐẾN

Chuyển: .....................................
Số và ký hiệu HS: .......................

ĐƠN VỊ CHỦ THAM
TRÌ GIA

CT N.V.Tùng x
PCT TT L.A.Quân
PCT L.K.Nam
PCT N.Đ.Thọ x
CVP P.H.Hùng x
PCVP T.H.Kiên
PCVP N.N.Tú
P. XDGTCT x
P. VX
P. NNTNMT
P. TCNS
P. NC&KTGS
P. TH
P. KSTTHC
VP BCSĐ
BAN TCD
P. HCTC
P. QTTV
TTTTTH
TTHN & NKTP
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