
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:         
 

V/v khôi phục hoạt động khai thác 

của các phương tiện vận chuyển hành 

khách đi/đến thành phố Đà Nẵng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Nam, ngày          tháng         năm  

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. 
 

Thực hiện Công văn số 8777/BGTVT-VT ngày 06/9/2020 của Bộ GTVT 

về việc khôi phục hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách 

đi/đến thành phố Đà Nẵng. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tới các đơn 

vị một số nội dung như sau: 

Thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương 

tiện vận tải hành khách (cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi…) 

đi/đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường và phải đảm 

bảo các nguyên tắc sau đây: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, 

không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải 

hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng: Đeo khẩu trang, khai báo y tế, khuyến 

cáo hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone 

cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid- 19 để phát hiện, truy vết 

nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm; thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng dịch khác theo hướng dẫn tại Công văn số 7234/BGTVT-CYT ngày 

26/7/2020 của Bộ GTVT đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nam triển khai tại 

công văn số 1097/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 30/7/2020 về việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19. 

- Đối với các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ thành phố Đà 

Nẵng: Yêu cầu thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo các hướng dẫn tại 

Công văn số 4145/BGTVT-CYT ngày 29/4/2020 và Công văn số 4157/BGTVT-

CYT ngày 29/4/2020 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn bổ sung việc giãn cách 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19 trên các phương tiện giao thông (có công 

văn kèm theo). 

Thời gian áp dụng: Từ ngày 07/9/2020 cho đến khi có thông báo mới.  

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

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Giám đốc Sở          (để b/c); 

- Hiệp hội vận tải ô tô;     

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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