UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1831 /SGTVT-QLVTPTNL
Về tiếp tục 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

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2021

- 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 hoạt động vận tải hành khách cố định từ Thái Bình đến các tỉnh, thành
phố theo nội dung văn bản số 1789/SGTVT-QLVTPTNL ngày 25/10/2021, văn bản số
1803/SGTVT-QLVTPTNL ngày 27/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình.
2. Từ ngày 03/11/2021, khôi phục lại các tuyến vận tải khách cố định từ tỉnh Thái
Bình đến các tỉnh, thành phố và ngược lại cụ thể như sau:
ST Tỉnh
T
đi

Tỉnh
đến

Tuyến khôi phục hoạt động
Bến xe TTTP Thái Bình- Bến xe Sa Pa
Bến xe Tiền Hải - Bến xe Bắc Hà
Bến xe Tiền Hải - Bến xe SaPa
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Thái
Bình

Lào
Cai

Bến xe Tiền Hải - Bến xe trung tâm
TP Lào Cai
Bến xe Thái Thụy - Bến xe SaPa
Bến xe Quỳnh Côi - Bến xe Trung
tâm TP Lào Cai

Tần suất hoạt động
50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
50% tần suất
(19 chuyến/tháng)
50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
50% tần suất
(20 chuyến/tháng)
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Thái
Bình

Phú
Thọ

Bến xe Tiền Hải - Bến xe Tân Sơn
Bến xe Hoàng Hà - Bến xe Tân Sơn
Bến xe Tiền Hải - Bến xe Yên Cát

Bến xe trung tâm TP Thái Bình- Bến
xe Nghi Sơn
Bến xe trung tâm TP Thái Bình- Bến
xe Phía Bắc Thanh Hóa
3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
- Các đơn vị vận tải lập phương án khai thác, thống nhất với đơn vị quản lý bến
và báo cáo về Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để phối hợp quản lý.
- Chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
COVID-19 tại khoản 1, khoản 4, khoản 5 Mục II Phần 2 Hướng dẫn ban hành kèm theo
Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải, không
được dừng đỗ đón trả khách sai quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy
ra lây lan dịch bệnh.
4. Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh
- Chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
COVID-19 tại khoản 6, khoản 8 Mục II Phần 2 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết
định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
- Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đến bến xe khách; lưu trữ toàn bộ
danh sách hành khách đi/đến bến xe để làm căn cứ truy vết thông tin của hành khách khi
cần thiết.
5. 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./.
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Thái
Bình

Thanh
Hóa

50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
50% tần suất
(30 chuyến/tháng)
20% tần suất
(12 chuyến/tháng)
20% tần suất
(6 chuyến/tháng)
20% tần suất
(12 chuyến/tháng)

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
- UBND tỉnh;
(b/cáo)
- Giám đốc Sở;
- Tổng Cục ĐBVN;
- Sở GTVT-XD Lào Cai
- Sở GTVT Phú Thọ
(p/hợp);
- Sở GTVT Thanh Hóa
- Lưu: VP, QLVTPTNL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Vĩnh
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