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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:         
V/v tổ chức hoạt động vận tải đường 

bộ trên địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, 4 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nam, ngày         tháng        năm 

                 Kính gửi:  

                              - Các Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn. 

                                    - Các Bến xe khách trên địa bàn. 

        - Thanh tra Sở. 

                    
Căn cứ Thông báo số 87/TB-SYT, ngày 09/01/2022 của Sở Y tế Hà Nam về 

việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam(Cập nhật đến 12 giờ, 

ngày 09/01/2022) theo đó có phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên; xã Đại Cương, 

xã Liên Sơn - huyện Kim Bảng là địa bàn có cấp độ dịch cấp 3(nguy cơ cao), còn 

các địa phương còn lại có cấp độ dịch cấp 1, 2; 
     

  Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 

của 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 Covid-19; 

 Căn cứ Công văn số 2506/VPUB-GTXD, ngày 18/10/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Nam về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT về hoạt 

động thi công các dự án, công trình giao thông và tổ chức hoạt động vận tải của 5 

lĩnh vực(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: 

1. Kể từ 12 giờ, ngày 09/01/2022 cho đến khi có thông báo mới: 

Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn 03  phường, 

xã(Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên; xã Đại Cương, xã Liên Sơn - huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam) như sau: 

- Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển 

học sinh, sinh viên: Hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng 

số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện(không áp dụng 

giãn cách đối với xe giường nằm). 

- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh(bao gồm cả xe buýt 

có hành trình từ hai tỉnh trở lên); Sở GTVT hai đầu tuyến báo cáo UBND cấp tỉnh 

cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được 

Sở GTVT công bố(số chuyến, tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện(không 

áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); 

 - Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục 

II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng 
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dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 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 Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT 

ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản liên quan hiện hành của 

Bộ GTVT, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở GTVT... 

Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam phương tiện hoạt động bình 

thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm Thông báo này và các chỉ 

đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3. Giao Thanh tra Sở GTVT Hà Nam 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. 

  

Nơi nhận:     
- Như trên(để t/h); 

- UBND tỉnh 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh      để b/c 

- Đ/c Giám đốc Sở 

- Tổng cục ĐBVN 

- Sở GTVT các tỉnh, TP 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Ytế; Công thương; GD-ĐT            để p/h 

- Ban QL Khu công nghiệp tỉnh;                    

- UBND các huyện, thành phố, TX; 

- Phòng QLĐT(KTHT) các huyện, TP, TX; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, QLVT-PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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