
 

 

 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /SGTVT-QLVT&PT            Quảng Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2021 

V/v Triển khai phương án điều 

chỉnh tổ chức hoạt động vận tải 

phục vụ phòng chống Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

 

 

 

 

Kính gửi: 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đơn vị vận tải khách đường bộ, đường thủy nội 

địa,  

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, cảng, bến tàu 

khách, bến phà trên địa bàn. 
   

 

 

 

Ngày 07/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản 

số 788/UBND-GT1 “V/v điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải phục 

vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” (gửi kèm theo). 

Để triển khai văn bản nêu trên, Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị: 

1. Các đơn vị vận tải khách đường bộ, đường thủy nội địa, các đơn vị 

quản lý, khai thác bến xe, cảng, bến tàu khách, bến phà trên địa bàn khẩn trương 

triển khai thực hiện theo nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tại 

văn bản số 788/UBND-GT1 trên. 

2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp hướng 

dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện văn bản của UBND tỉnh 

Quảng Ninh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- Tổng Cục đường bộ VN; 

- Cục ĐTNĐ Việt Nam;       (B/cáo);            

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Đăng DCCI, cổng TTĐT; 

- Lưu: QLVT&PT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Bùi Hồng Minh 
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