UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1782 /SGTVT-QLVTPTNL
Về khôi phục lại hoạt động vận tải
khách cố định liên tỉnh đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách;
- Các đơn vị quản lý bến xe.
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 ý kiến của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố về khôi phục lại các
tuyến vận tải khách cố định đến tỉnh Thái Bình.
Sở Giao thông vận tải Thái Bình thông báo:
1. Tiếp tục thực hiện với tần suất 100% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt đối
với các tuyến vận tải khách cố định từ Thái Bình đến các tỉnh, thành phố: Hải Phòng,
Ninh Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng.
2. Từ ngày 23/10/2021, khôi phục lại các tuyến vận tải khách cố định từ tỉnh Thái
Bình đến các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải
Dương, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, KonTum, Lai Châu, Hà Giang, Nam Định
và ngược lại. Tần suất hoạt động bằng 50% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt
(Không yêu cầu thực hiện giãn cách người trên xe).
3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý bến xe:
- Thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình được quy định tại Quyết định số
1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
- Các đơn vị quản lý bến xe chủ động phối hợp với bến xe đối lưu và các đơn vị
vận tải để sắp xếp lịch xuất bến đảm bảo đúng tần suất cho phép hoạt động.
4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố thông báo đến các đơn vị
vận tải, các bến xe trên địa bàn để triển khai thực hiện.
Sở Giao thông vận tải Thái Bình trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
- UBND tỉnh;
(b/cáo)
- Giám đốc Sở;
- Tổng Cục ĐBVN;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/hợp);
- Lưu: VP, QLVTPTNL.
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