UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1290

/TB-SGTVT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến một số địa
phương để phòng, chống dịch Covid-19
Hiện nay dịch bệnh Covid-19 trong cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Căn
cứ tình hình dịch bệnh và các thông báo về tổ chức hoạt động vận tải của một số
địa phương, Sở Giao thông vận tải thông báo:
1. Kể từ ngày 09/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng hoạt động
vận tải hành khách đường bộ từ tỉnh Thái Bình đi, đến tỉnh Phú Thọ và ngược lại.
2. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải khách từ tỉnh Thái Bình đến 50 tỉnh,
thành phố gồm: Lai Châu, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Nội, Sơn La, Điện Biên,
Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Dương, Bình
Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình
Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng,Thành phố Hồ Chí Minh,
Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang,
Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ,
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Giang và
ngược lại.
3. Đình chỉ hiệu lực của phù hiệu, biển hiệu đã cấp cho các phương tiện từ
Thái Bình đi đến các địa phương đã nêu tại mục 1 và mục 2.
4. Đối với vận tải khách liên tỉnh đi đến các địa phương còn lại: mỗi đơn vị
kinh doanh vận tải chỉ hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị,
mỗi phương tiện không được chở quá 50% số người cho phép trong một thời điểm,
giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 01 ghế (Riêng xe giường nằm, thực hiện theo văn
bản số 4145/BGTVTCYT ngày 29/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải: được chở
đúng số người cho phép theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo
vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và không được vượt quá
30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, phụ xe). Không được dừng, đỗ đón, trả
khách khi đi qua địa phương có dịch đã được Bộ Y tế công bố.
5. Xe công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly; xe đưa đón công
nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch
được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch
Covid-19.

6. Yêu cầu bến xe, các đơn vị kinh doanh vận tải: Tiếp tục thực hiện nghiêm
các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải Thái
Bình về phòng chống dịch Covid-19.
7. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thông báo cho các đơn vị
kinh doanh vận tải của địa phương biết để thực hiện.
Sở Giao thông vận tải Thái Bình trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế;
- Công an tỉnh;
(p/hợp)
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Cảnh sát Giao thông;
- Báo Thái Bình; Đài PTTH Thái Bình (p/h đưa tin);
- Các chốt kiểm soát;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe; (t/hiện)
- Thanh tra Sở;
- Cổng TT điện tử Sở ;
- Lưu VT, QLVTPT&NL.
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