
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:          /SGTVT-VT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v tổ chức hoạt động vận tải  

đảm bảo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong tình hình mới 

 

 

                         Kính gửi: 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Ban Quản lý các bến xe khách. 

 

 Căn cứ Công văn số 4985/UBND-KGVX ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong tình hình mới. 

 Sở Giao thông vận tải thông báo hoạt động vận tải đảm bảo yêu cầu phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới như sau: 

1. Kể từ ngày 10/10/2021, cho phép hoạt động vận tải hành khách công cộng 

nội tỉnh (xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi). 

2. Trong quá trình hoạt động các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển 
phương tiện, nhân viên phục vụ, hành khách, phương tiện vận tải và các Bến xe 

khách,... phải thực hiện chặt chẽ các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo Hướng 
dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách 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 được ban hành kèm theo Quyết định 

số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Người 
điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ phải tuân thủ việc xét nghiệm ít nhất 01 

lần/2 tuần, phải trang bị phòng hộ, đo thân nhiệt, có sử dụng tấm chắn giọt bắn, nước 
khử khuẩn, giữ mức độ giãn cách khi tiếp xúc. Đồng thời, phải thực hiện ngay việc sử 
dụng nền tảng khai báo y tế, quản lý vào, ra đơn vị và trên phương tiện vận tải bằng 

việc quét mã QR Code. 

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Thanh tra Sở Giao thông 

vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các đơn vị 
kinh doanh vận tải, các Bến xe khách, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp thực hiện 
chưa đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình hoạt động vận 

tải. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung nêu 

trên./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh (p/h); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);  
- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Lưu: VT, PVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Dương Thành Huynh 
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