
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-VTPT&NL 
Vv dừng hoạt động vận chuyển hành 

khách công cộng để phòng, chống dịch 

bệnh Corona (COVID-19) gây ra 

Tuyên Quang, ngày  31  tháng 3 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe ô tô; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/TT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; và các 

văn bản số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải; văn 

bản số 892/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.   

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang thông báo như sau: 

1. Dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, 

nội tỉnh, các hoạt động vận tải bằng xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi, đến địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 

2020 đến hết ngày 15/4/2020. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các 

trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa 

đón công nhân, bác sỹ, cán bộ ngành y tế; chuyên gia của các doanh nghiệp, 

chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. 

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý vận tải phương 

tiện và người lái và bến xe khách trên địa bàn giám sát việc thực hiện. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo công 

tác tuyên truyền đến người dân biết và giám sát việc hoạt động của phương tiện 

công cộng trên địa bàn kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Giao thông tải để 

xử lý vi phạm. 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp. Yêu cầu 

các bến xe, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh vận tải; các phòng chuyên môn 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                  
 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; Cục ĐTNĐ; 

- Giám đốc Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, TP 

- Như kính gửi; 

- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu VT; TTGT; VT PT & NL. 

 

 

 
 

Trần Văn Sang 

 

(B/cáo) 

(P/hợp) 
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