UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1569 /SGTVT-KHTCVT

Gia Lai, ngày 12 tháng 8 năm 2020

Về việc tiếp tục dừng hoạt động
vận tải đi/đến TP Đà Nẵng, thực
hiện nghiêm công tác phòng dịch.

Kính gửi:
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 7832/BGTVT-VT ngày 11/8/2020 của Bộ Giao
thông vận tải về việc Kế hoạch vận chuyển hành khách nhằm bảo đảm công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; Công văn số 1633/UBNDKGVX ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày
08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ; Sở GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai
một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
bệnh theo hướng dẫn của các ngành chức năng và của Sở GTVT tại Công văn số
1456/SGTVT-KHTCVT ngày 28/7/2020; không để lây lan dịch bệnh ra cộng
đồng khi thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
2. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh đi/ đến thành phố Đà Nẵng:
- 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 thành
phố Đà Nẵng. 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 taxi, xe du lịch có hành trình qua
thành phố Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ tại thành phố Đà Nẵng để đón, trả
khách.
Thời gian áp dụng: Từ ngày 12/8/2020 cho đến khi có thông báo mới.
3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Kế hoạch Tài chính Vận
tải theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra,
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đôn đốc các đơn vị vận tải, bến xe trong việc triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các ngành chức năng, xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định.
Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch Covdi-19 cấp tỉnh;
- Công an tỉnh (ph/h);
- Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh (ph/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (ph/h);
- Đài PT-TH, Báo Gia Lai;
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở (k/tr);
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, KHTCVT (H).
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