
UBNDTỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:        /SGTVT-VTPT&NL 
 

V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành 
khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến 

tỉnh Hà Giang để phòng, chống dịch 
bệnh Covd -19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

 

 

 
 
 

Kính gửi:                            
- Sở Giao thông vận tải Hà Giang. 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải trên 
địa bàn tỉnh.  
 

 
 

Căn cứ  văn bản số 2907/UBND-KTTH ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Giang về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid - 
19; số 638/TB-SYT ngày 20/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về thông báo 

khẩn tìm người đến các địa điểm có liên quan trường hợp nhiễm Covid -19. 

 Để đảm bảo các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sở Giao thông vận tải Tuyên 
Quang thông báo, như sau: 

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

- Kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới, 
tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách (tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, 

taxi) đi và  đến tỉnh Hà Giang, trừ xe công vụ, xe chở chuyên gia của các doanh 
nghiệp, các trường hợp cung cấp lương thực, thực phầm, nhu yếu phẩm cần 

thiết, xe hỗ trợ vận chuyển người đi khám chữa bệnh, chở bệnh nhân đi cấp cứu 
và các trường hợp đặc biệt khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành hóa: Được phép hoạt động 

bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, 
trong đó lái xe và người trên xe phải có xét nghiệm âm tính với virut SARS-
COV2 bằng phương pháp RT-PCR không quá 03 ngày; khai báo y tế bắt buộc 

và đảm bảo 5K. 

- Đối với các phương tiện vận tải hành khách các tỉnh có hành trình đi qua 
tỉnh Tuyên Quang không được dừng đỗ, đón trả khách và dừng nghỉ ăn, uống 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải Tỉnh Hà Giang 

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh (tuyến 

cố định, hợp đồng, du lịch, taxi) tuyệt đối không dừng đỗ, đón trả khách và dừng 
nghỉ ăn, uống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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3. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở 

3.1. Bến xe khách các huyện, thành phố: Kiểm soát chặt chẽ các xe ra, 

vào bến, bảo đảm thực hiện nghiêm không cho xe xuất bến và không xác nhận 
lệnh vận chuyển đối với các phương tiện đi, đến tỉnh Hà Giang. 

3.2. Thanh tra giao thông vận tải: Phối hợp với các lực lượng chức năng, 
bến xe khách kiểm soát việc chấp hành tạm dừng hoạt động của các đơn vị  vận 
tải hành khách đi, đến tỉnh Hà Giang; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định. 

3.3. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: Tiếp tục nắm bắt 

các thông tin, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; tình hình hoạt động vận tải 
hành khách của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cập nhật, thông báo lên trang 

thông tin điện tử của Sở GTVT để các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải 
biết thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải thông báo và đề nghị các các Cơ quan, đơn vị phối 

hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                                                    
- Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 tỉnh;   (B/cáo)        
- Tổng cục ĐBVN;                 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Sở Y Tế;                                                     (để P/h) 
- Báo, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Phòng Cảnh sát giao thông - CA tỉnh; 
- UBND các huyện, TPTQ;                          
- Như trên;  
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 
- Thanh tra, Văn phòng Sở;  
- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 
 

 
Trần Văn Sang 

 


		2021-07-20T21:03:50+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T21:07:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T21:07:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<giaothongvt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




