UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1771 /SGTVT-QLVTPTNL
V/v khôi phục hoạt động vận tải khách
đường bộ liên tỉnh đến tỉnh h i nh
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………….…………..
Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông
vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Văn bản số 11037/BGTVT-VT ngày
20/10/2021 về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động
vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời điểm hiện tại là Cấp 1 (vùng
xanh).
Sở Giao thông vận tải Thái Bình đề nghị Quý Sở cho ý kiến về việc khôi phục lại
hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô đến tỉnh Thái Bình như sau:
1. Vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến địa bàn cấp 1(vùng xanh) và
ngược lại: Được hoạt động trở lại với tần suất 50% số chuyến đã đăng ký (Không
thực hiện giãn cách người trên xe).
2. Vận tải khách từ tỉnh Thái Bình đến địa bàn cấp 2 (vùng vàng) và ngược lại:
Được hoạt động trở lại với tần suất 30% số chuyến đã đăng ký (Không thực hiện giãn
cách người trên xe).
3. Vận tải khách từ tỉnh Thái Bình đến địa bàn ở cấp 3 (vùng cam) và ngược
lại: Được hoạt động trở lại với tần suất không quá 20% số chuyến đã đăng ký (thực
hiện giãn cách: chở không quá 50% số ghế; không áp dụng đối với xe giường nằm).
4. Vận tải khách từ tỉnh Thái Bình đến địa bàn ở cấp 4 (vùng đỏ) và ngược lại:
Tạm dừng hoạt động, trừ trường hợp đặc biệt được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.
5. Trong tình huống có sự thay đổi cấp độ dịch của địa phương nơi có bến xe
đi hoặc đến, hai Sở chủ động thông tin cho nhau để điều chỉnh hoạt động vận tải
khách liên tỉnh cho phù hợp. (Phạm vi đánh giá cấp độ dịch từ cấp xã, phường, thị
trấn trở lên).
Trân trọng đề nghị Quý Sở sớm cho ý kiến về các nội dung trên để triển khai
thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
- UBND tỉnh;
(b/cáo)
- Gi m đốc Sở;
- Lưu: VP, QLV PTNL.
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