
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

        Số:            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

        Hà Nam, ngày         tháng         năm 
 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên 

 địa bàn tỉnh theo tình hình mới về phòng, chống dịch Covid- 19. 

 

Thực hiện Công văn số 4103/BGTVT-VT ngày 28/4/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và kết luận tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo điều chỉnh một số nội dung sau: 

1. Cho phép hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam cho đến khi có thông báo mới: 

Đối với vận tải hành khách cố định liên tỉnh: Việc vận chuyển hành khách 

đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ được hoạt 

động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt; 

việc vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 

Nhóm có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe 

được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch. 

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 557/TB-SGTVT 

ngày 24/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh  

- Tổng cục ĐBVN        (để b/c); 

- Giám đốc Sở           

- Sở GTVT các tỉnh, tp  

- Công an tỉnh                          (để p/h); 

- Hiệp hội VT ô tô Hà Nam 

- BQL các KCN tỉnh                 

- Trang TTĐT Sở; 

- Các đơn vị KDVT khách             

- Các bến xe khách trên địa bàn      (để t/h); 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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