UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1912 /SGTVT-QLVTPTNL
V/v tổ chức hoạt động vận tải hành
khách trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh
Thái Bình

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 12
..... tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
- Bến xe khách Bồng Tiên.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tình hình dịch COVID-19
diễn biến hết sức phức tạp.
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải 5 lĩnh vực
(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng,
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Sở Giao thông vận tải thông báo:
1. Tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn huyện
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình như sau:
- Tạm dừng vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, hợp đồng, du
lịch (trừ các trường hợp phương tiện vận chuyển học sinh, công nhân, chuyên gia
đi làm;xe thực hiện nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ khác được cơ quan có
thẩm quyền cho phép).
- Đối với xe taxi được phép hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương
tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Phương tiện hoạt động phải
đăng ký với Sở Giao thông vận tải để theo dõi, quản lý.
- Tạm dừng hoạt động đối với bến xe khách Bồng Tiên, địa chỉ: xã Vũ Tiến,
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
- Các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua địa bàn huyện Vũ
Thư, tỉnh Thái Bình không được dừng đỗ, đón trả khách.
2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 13/11/2021 cho đến khi có thông báo mới.
3. Giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường
kiểm tra; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo
quy định; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái hướng dẫn, đôn đốc các
đơn vị vận tải thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
Sở Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh ( để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Công an tỉnh;
- Phòng CSGT- Công an tỉnh;
- Sở Y tế;
(để phối hợp)
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Các bến xe khách trên địa bàn;
- Các đơn vị vận khách;
(để thực hiện)
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, QLVTPT&NL.
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