
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:           /SGTVT-QLVT                 Thanh Hoá, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động vận tải 

hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa. 

 

  

  Kính gửi: 

    - Các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô; 

    - Các đơn vị Quản lý và khai thác bến xe khách; 

    - Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa; 

    - Hiệp hội vận tải ô tô taxi Thanh Hóa; 

    - Thanh tra Sở; 

    - Phòng Quản lý vận tải. 

   

Thực hiện Công văn số 183-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Thanh 
Hóa; Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công điện khẩn số 04/CĐ-TCĐBVN 
ngày 27/4/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 30/4 và 
01/5, Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa, Hiệp hội vận 
tải ô tô taxi Thanh Hóa và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng 
xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách, Thanh tra Sở, phòng Quản lý 
vận tải khẩn trương triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các 
phương tiện vận tải hành khách (đeo khẩu trang theo quy định, khử khuẩn phương 
tiện, trang bị dung dịch sát khuẩn tay,…); bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe, 
nhân viên phục vụ trên xe và hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách; 
yêu cầu hành khách khai báo y tế. Từ chối vận chuyển các trường hợp hành khách 
không đeo khẩu trang theo đúng quy định. 

- Thực hiện ghi chép đầy đủ thông tin chính xác của hành khách lên xe (họ 
tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm lên, xuống xe), lưu trữ tại đơn vị để phục vụ 
công tác phòng, chống, truy vết dịch Covid-19.  

2. Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến 
xe khách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh; kiểm tra 
việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 của xe khách ra vào bến xe theo đúng 
hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ GTVT. Kiên quyết không cho ra, vào bến 
đối với những phương tiện không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định. 

- Yêu cầu các đơn vị khai thác tuyến cố định tại bến xe thực hiện nghiêm 
việc yêu cầu hành khách khai báo cáo y tế, kê khai danh sách hành khách đi trên 
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xe; thực hiện việc sao chụp lại danh sách hành khách của các phương tiện đi, đến 
bến để lưu trữ, phục vụ công tác phòng, chống và truy vết dịch Covid-19.  

3. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị 
quản lý và khai thác bến xe khách chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, 
Giám đốc Sở GTVT nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19 trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy 
định. 

4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hóa, Hiệp hội vận tải ô tô taxi Thanh 
Hóa: 

Tuyên truyền, quán triệt đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm 
quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ 
GTVT, UBND tỉnh. 

5. Giao cho Thanh tra Sở: 

Bố trí lực lượng, lập tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-
19 trên các phương tiện vận chuyển khách tại các bến xe, đặc biệt là 03 bến xe tại 
thành phố Thanh Hóa (bến xe phía Bắc, phía Tây, phía Nam), phối hợp với lực 
lượng chức năng của Công an tỉnh, Thanh tra Sở Y tế để xử lý các trường hợp vi 
phạm quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo 
Giám đốc Sở những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết. 

6. Giao phòng Quản lý vận tải: 

Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19 trong hoạt 
động vận tải hành khách, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. 

Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị các cơ, quan đơn vị nghiêm túc triển khai, 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở Y tế  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố   (để phối hợp); 

- Công an tỉnh  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – XD Lào Cai; 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT (160b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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