
 
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:            /SGTVT-QLVT,PTNL 

V/v tạm dừng hoạt động vận tải 

hành khách đi tỉnh Quảng Ninh và 

Tp Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

 Nam Định, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

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

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chóng dịch COVID-19; văn bản số 

468/SGTVT-QLVT&PT ngày 28/01/2021 của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh về 

việc tạm dừng hoạt động vận tải khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh, Sở GTVT Nam Định yêu cầu các đơn vị vận tải khách, các bến xe 

khách trên địa bàn thực hiện ngay một số nội dung như sau: 

- Tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố 

định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến 

tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), trừ các trường hợp 

đặc biệt vì lý do công vụ xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa 

đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng 

chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. 

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình 

qua một trong hai địa bàn: tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh (tỉnh Hải 

Dương) thì không được dừng, đỗ tại hai địa bàn này để đón, trả khách. 

Thời gian thực hiện kể từ 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 01 năm 2021 cho 

đến khi có thông báo lại. 

- Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi (không qua một 

trong hai địa bàn nêu trên) thực hiện bình thường; thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng dịch. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh Nam Định (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công an các tỉnh, Tp: Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, 

Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh; 

- Sở GTVT các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

    Đinh Xuân Hùng 
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