UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1496/SGTVT-KHTCVT

Gia Lai, ngày 03 tháng 8 năm 2020

V/v hoạt động vận tải khách liên tỉnh
Gia Lai - Đăk Lăk trong thời gian TP
Buôn Ma Thuột cách ly xã hội.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách;
- Các bến xe.
Từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020 tỉnh Đăk Lăk thực hiện cách ly
xã hội thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19.
Theo Công văn số 1487/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 02/8/2020 của Sở
Giao thông vận tải tỉnh Đăk Lăk về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng
chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; theo đó Sở GTVT Đăk Lăk thông
báo như sau:
- Đối với xe cố định, hợp đồng, du lịch đi và đến thành phố Buôn Ma
Thuột: Trên mỗi tuyến, mỗi đơn vị chỉ hoạt động vận chuyển tối đa 01
chuyến/ngày; đảm bảo số lượng hành khách trên 1 chuyến xe không quá 50% số
ghế trên xe và không quá 20 người.
- Đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột: Phải
đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (đeo khẩu trang; sử dụng dung dịch
sát khuẩn; chỉ chở 1 người/xe 4-5 chỗ và tối đa 2 người/xe 7-9 chỗ; lập danh
sách hành khách với thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian, địa
điểm di chuyển…)”
Trên cơ sở đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đề nghị các bến xe, đơn
vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh khi vận chuyển hành khách đến thành
phố Buôn Ma Thuột thực hiện nghiêm các nội dung:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng, xe
taxi thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đi và đến TP
Buôn Ma Thuột như thông báo trên của Sở GTVT Đăk Lăk.
2. Các bến xe khách căn cứ theo biểu đồ chạy xe trên các tuyến đã được
Sở GTVT hai tỉnh công bố, điều chỉnh bố trí đúng theo hướng dẫn trên; kịp thời
báo cáo Sở GTVT các trường hợp phát sinh.
3. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của các
ngành chức năng và tại Công văn số 1456/SGTVT-KHTCVT ngày 28/7/2020
Sở GTVT; không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng khi thực hiện hoạt động
kinh doanh vận tải hành khách.
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Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở để
điều chỉnh, giải quyết phù hợp/.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Công an tỉnh (ph/h);
- Sở GTVT Đăk Lăk (ph/h);
- UBND các huyện, TX, thành phố (ph/h);
- Sở Y tế (ph/h);
- Đài PT-TH tỉnh; Báo GL;
- Lãnh đạo Sở;
- HH VT ô tô tỉnh;
- Thanh tra Sở (kiểm tra);
- VP Sở (đăng website);
- Lưu: VT, KHTCVT(H).
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