
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 
V/v điều chỉnh tạm thời phương án 

khai thác tuyến trong thời gian còn 

dịch bệnh Covid-19 

 

Hà Nam, ngày         tháng        năm 

 

  Kính gửi:  

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; 

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô  

                                                   theo tuyến cố định 
      

Thực hiện Văn bản số 1382/TCĐBVN-VT, ngày 11 tháng 03 năm 2020 

về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch 

bệnh Covid-19; 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 

định, bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh: 

 - Rà soát lưu lượng hành khách trên các tuyến đang khai thác nếu thấy lưu 

lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì 

xây dựng lại phương án khai thác để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch 

Covid-19; phương án khai thác tuyến tạm thời nêu rõ: số lượng chuyến cắt giảm, 

khoảng thời gian cắt giảm báo cáo về Sở Giao thông vận tải Hà Nam. 

 - Hết thời gian đề nghị cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, đơn vị vận tải 

tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ; 

 - Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-

19 theo nội dung Văn bản số 305/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 11/3/2020 của 

Sở GTVT Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hốp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.     

2. Phòng QLVT,PT&NL, Thanh tra Sở GTVT Hà Nam:  

- Giao Phòng QLVT,PT&NL Tổng hợp, thẩm định báo cáo Sở GTVT Hà 

Nam phê duyệt tạm thời điều chỉnh cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến, thời 

gian điều chỉnh cắt giảm theo như đề nghị của đơn vị vận tải. 

- Thanh tra Sở kiểm tra theo dõi việc thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm 

thời theo phương án được phê duyệt nếu phát hiện vi phạm xử lý theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh 

- Giám đốc Sở      (để b/c); 

- Phòng QLVT,PT&NL;     (P/h thực hiện); 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu VT,QLVT,PT&NL;  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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