
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SGTVT-QLVT,PT&NL 

V/v thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 

trong hoạt động vận tải hành 

khách, hàng hóa. 

      Phú Thọ, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách; 

- Hiệp hội vận tải ô tô Phú Thọ. 

 

Thực hiện Văn bản 969/TTg-KGVX  ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy 

định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương 

tỉnh phía Nam; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

ngày 19/7/2021. 

Căn cứ Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội; Văn bản số 845/SGTVT-KHHTC&ATGT ngày 19/5/2021 của 

Sở GTVT Bắc Ninh; Văn bản số 3376/SGTVT-QLVT&PT ngày 25/6/2021 của Sở 

GTVT Quảng Ninh, 

 Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo: 
 

1. Tạm dừng hoạt động vận tải theo tuyến cố định các tuyến từ Phú Thọ đi 

19 tỉnh, thành phố Phía Nam và 02 tỉnh Phía Bắc gồm có: thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa 

- Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, 

An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang, Bắc Ninh, Quảng 

Ninh và ngược lại. 

- Tạm dừng hiệu lực phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” đã cấp cho 

phương tiện đang khai thác tuyến  từ Phú Thọ đi đến 21 tỉnh nêu trên. 

- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, taxi, du lịch 

từ tỉnh Phú Thọ đi đến 21 tỉnh nêu trên và ngược lại;  

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên 

gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuât, hàng hóa. 

2.  Đối với các tỉnh, thành phố còn lại: vận tải hành khách theo tuyến cố 

định hoạt động tối đa 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe; vận tải hành khách 

bằng xe hợp đồng, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động tối đa 50% số lượng 

phương tiện vận tải của đơn vị đến các tỉnh, thành phố (tối thiếu không nhỏ hơn 

1 xe/đơn vị); Hạn chế tối đa vận chuyển hành khách liên tỉnh từ thành phố Hà 

Nội đi về tỉnh Phú Thọ và ngược lại. 

HỎA TỐC 



3. Các đơn vị  vận tải hành khách và các đơn vị quản lý và khai thác bến 

xe khách tiếp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ 

đạo của Sở Giao thông vận tải Phú Thọ tại các văn bản: số 1431/SGTVT-

QLVT,PT&NL ngày 12/07/2021; số 1458/TB-SGTVT ngày 15/07/2021. 

4. Các phòng ban thuộc Sở: 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an 

tỉnh, Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện của các đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện phối hợp với các đơn vị quản lý và 

khai thác bến xe khách tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo theo nội dung mục 

mục 2 của văn bản này. 

5. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố và Sở GTVT- Xây dựng Lào Cai 

phối hợp thông báo đến các đơn vị vận tải biết và thực hiện. 

Trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh quan 

phối hợp. 

6. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021 cho đến khi có 

thông báo mới. 
 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Bộ GTVT; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở;                                    

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;  

- Sở GTVT-XD Lào Cai; 

- UBND các huyện thành thị; 

- Đài PTTH Phú Thọ, Báo Phú Thọ; 

- Trang thông tin điện tử Sở;          

- Lưu:VT,QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Trịnh Văn Trung 

 

(báo cáo) 

(phối hợp) 
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