UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 1871/SGTVT-QLVT,PT&NL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v tổ chức triển khai thực hiện hoạt
động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo
tuyến cố định.

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố;
- Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai.
Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải 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 bệnh; Văn bản 11037/BGTVT-VT ngày
20/10/2021 của Bộ GTVT về việc phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời
về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid-19; Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh
Hà Nam về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Văn bản
số 2506/VPUB-GTXD ngày 18/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực
hiện hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động thi công các dự án,
công trình giao thông và tổ chức hoạt động vận tải của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường
thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không):
1. Cấp độ dịch Covid-19 tại Hà Nam là cấp độ 2 (Có văn bản gửi kèm).
2. Hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định bằng xe ô tô từ Hà Nam đi, đến
tỉnh, thành phố trên cả nước và ngược lại được phép hoạt động trở lại phù hợp với
cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh đi, đến đảm bảo duy trì hoạt động từ 10% đến không
vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố (số
chuyến/tháng) và thực 2 hiện các yêu cầu theo Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm
theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT và quy định phòng chống dịch
của địa phương.
Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị Sở Giao thông các tỉnh, thành phố và Sở
Giao thông - Xây dựng Lào Cai căn cứ tình hình dịch Covid-19 tại địa phương phối hợp
triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định đi,
đến tỉnh Hà Nam và ngược lại đảm bảo theo quy định.
Sở GTVT Hà Nam trân trọng thông báo./.
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