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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

____________________________ 

Số:            /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT 
ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải 

 

                     Kính gửi:  
- Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Giám đốc Sở Y tế; 
- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 11/10/2021, UBND tỉnh nhận được Quyết định số 1777/QĐ-
BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy 

định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm 
bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (đính kèm); 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp, tổ chức 

hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ 
Giao thông vận tải tại Quyết định nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền báo 
cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên 
truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện các yêu 

cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Quyết định nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- TT TU (b/c); 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Phòng KGVX; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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