
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:             /SGTVT-QLVT,PTNL 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid -19 

trong hoạt động vận tải hành khách 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

 Nam Định, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

 

 Để hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, đảm bảo thực hiện tốt phương 

châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” 

trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nam Định yêu cầu các đơn vị 

vận tải khách, các bến xe khách trên địa bàn thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo hướng dẫn tại Kế 

hoạch tạm thời số 2152/KH-SGTVT ngày 20/10/2021 của Sở GTVT Nam Định 

về tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng 

hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Nam Định và văn bản số 2162/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 

21/10/2021 về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Kế hoạch số 

2152/KH-SGTVT ngày 20/10/2021 của Sở GTVT Nam Định. 

2. Hàng ngày cập nhật cấp độ dịch tại các địa phương trên Trang thông  

tin điện tử của Bộ Y tế (tại  địa  chỉ: https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-

do-dich-tai-dia-phuong) để có phương án tổ chức vận tải phù hợp với sự thay 

đổi các cấp độ dịch; công bố công khai yêu cầu vận chuyển đối với hành khách. 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương 

để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho lái xe, nhân viên 

phục vụ trên xe, nhân viên bến xe và hành khách (đặc biệt những hành khách 

trở về từ các tỉnh phía Nam).  

Các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách chịu trách nhiệm về việc 

tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị gắn với công tác phòng, chống 

Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.    

Sở GTVT Nam Định yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Giám đốc Sở; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Tp Nam Định; 

- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Nam Định; 

- Thanh tra Sở;  

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 

 

 

 

Trương Mạnh Khiêm 
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