
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1956  /SGTVT-VTPT 

V/v: Hướng dẫn hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô đến vùng có cấp độ 

dịch 3, 4. 

   Thừa Thiên Huế, ngày  08  tháng  11  năm 2021.   

 

Kính gửi:  

  - Các đơn vị KDVT bằng xe ô tô; 

  - Các đơn vị quản lý bến xe khách. 

  - BQL các KKT, CN tỉnh; 

  - Các đơn vị có phương tiện vận tải nội bộ. 

 

Theo Bảng phân loại, đánh giá xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết 

128/NQ-CP và QĐ 4800/QĐ-BYT ban hành hồi 19h ngày 07/11/2021 của cơ 

quan có thẩm quyền thì trên địa bàn Thừa Thiên Huế có: 

1. Vùng màu Cam (Cấp 3), gồm: các xã Hải Dương, Phú Hậu, Phú Thanh, 

Vỹ Dạ (thành phố Huế); Quảng Thành (Quảng Điền); Phú Diên, Phú Xuân (Phú 

Vang); Hương Hữu, Hương Lộc (Nam Đông); Hồng Kim (A Lưới). 

2. Vùng màu Đỏ (Cấp 4), gồm: Hương Phong (Huế); Điền Lộc (Phong 

Điền); Quảng Phú, Quảng Vinh (Quảng Điền); Lăng Cô (Phú Lộc); Hương Phú 

(Nam Đông). 

Theo Quy định tại Quyết định 1812/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2021 của Bộ 

GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực 

(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (Hướng dẫn tạm thời), 

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau cho đến khi có thông 

báo mới của cơ quan có thẩm quyền:  

(1) Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3 

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, taxi, hợp đồng, 

du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: các đơn vị vận tải khách bố trí phương 

tiện hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện 

của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với 

xe giường nằm);  

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 

Mục II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 

Hướng dẫn tạm thời. 



(2) Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4  

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: vận tải hành 

khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe 

công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên;  

- Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử 

dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép 

hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách 

chỗ trên phương tiện;  

- Lái xe phải được tiêm đủ liều vác xin hoặc đã khỏi bệnh và đáp ứng các 

yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại 

khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời; 

- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải 

đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ. 

(3) Vận tải nội bộ bằng xe ô tô 

- Được phép hoạt động theo hướng dẫn của Sở GTVT tại công văn số 1859 

/SGTVT-VTPT ngày 22/10/2021 của Sở GTVT về Hướng dẫn việc phòng chống 

dịch với các đơn vị vận tải nội bộ và có giãn cách chỗ trên phương tiện;  

- Lái xe, người trên xe phải đảm bảo các yêu cầu về y tế theo địa bàn có 

dịch ở cấp độ tương ứng được quy định tại khoản 4 Mục II Phần 2 Hướng dẫn 

tạm thời. 

(4) Vận tải hàng hóa 

Hoạt động bình thường nhưng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch 

của các cơ quan có thẩm quyền. 

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện để chung tay phòng 

chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Trong qúa trình thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật 

thông tin về cấp độ dịch để điều chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị cho phù hợp 

với tình hình thực tế./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Lưu VT, QL VT và PT.  

                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

                                                                              

             Nguyễn Văn Thành 


		2021-11-08T11:40:13+0700




