
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: 1898  /SGTVT-VTPT 

V/v: Mở lại các tuyến VTK liên 

tỉnh. 

   Thừa Thiên Huế, ngày  29  tháng  10  năm 2021.   

            Kính gửi: 

 - Các DN, HTX KDVT bằng xe ô tô; 

 - Các đơn vị quản lý bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện công văn số 484/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 ngày 25/10/2021, trong đó giao Sở Giao thông vận tải thống nhất với 

các tỉnh/thành để thực hiện phương án đưa các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh 

đi vào hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng 

chống dịch của Trung ương và của Tỉnh, Sở GTVT thông báo một số nội dung 

sau: 

1. Các đơn vị quản lý bến xe khách: 

a) Các bến xe khách có chốt kiểm soát dịch bệnh và thỏa mãn quy định tại 

khoản 6 mục II Phần II của Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 

1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT (Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT) mới được phép mở tuyến. 

b) Liên hệ với các bến xe đầu kia của tuyến để tiến hành mở tuyến, báo cáo 

Sở GTVT trước khi thực hiện. 

c) Chỉ cho phương tiện xuất bến khi thỏa mãn các điều kiện tại các khoản 

2, 3, 4 dưới đây; 

d) Thường xuyên theo dõi tình hình cấp độ dịch của các địa phương tại địa 

chỉ truy cập: https://moh.gov.vn/tong-hop-danh-gia-cap-do-dich-tai-dia-phuong 

để tra cứu và áp dụng các biện pháp quản lý người đến từ vùng dịch và các địa 

phương khác. 

đ) Trong trường hợp phương tiện đã xuất bến trước khi có thông báo thay 

đổi cấp độ dịch của nơi đến thì chủ động phối hợp với đơn vị KDVT khách thông 

báo đến lái xe để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 

e) Hàng ngày thống kê số lượng hành khách thông qua bến.  

2. Các phương tiện ô tô khách thỏa mãn yêu cầu tại khoản 5 mục II Phần II 

Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT. 

3. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô khách 



- Thỏa mãn quy định  Tại khoản 3 mục II Phần II Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT; 

- Thực hiện điểm d, điểm đ, khoản 1 công văn này. 

4. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, người đi theo xe phải thỏa mãn quy 

định tại khoản 4 mục II Phần II Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT và các Quy định 

khác của Bộ Y tế. 

 Sở GTVT thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở GTVT và bến xe đầu kia của 

tuyến (để p/h); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Lưu VT, QL VT và PT.  

                

           KT. GIÁM ĐỐC 

           PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

         Nguyễn Văn Thành 
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