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                                                      Kính gửi: Các đơn vị vận tải hành khách 

                                

Thực hiện Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với xã Nhơn Phong, thị xã An 

Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải Bình Định yêu cầu 

các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Hoạt động vận tải hành khách 

 - Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 29/7/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách (gồm xe hợp đồng, xe du lịch, xe 

taxi) đi/đến xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn và ngược lại; trừ các trường hợp 

đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường 

hợp cần thiết khác được sự cho phép của cơ quan chức năng. 

- Các phương tiện vận chuyển hành khách xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi 

có hành trình đi qua các vùng dịch thị xã An Nhơn không được dừng, đỗ để đón, 

trả khách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và các quy định về phòng, chống dịch của các địa 

phương liên quan. 

2. Giao Phòng Quản lý vận tải 

- Theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của dịch COVID-19, chỉ đạo của 

UBND tỉnh và ý kiến của các ngành, địa phương để kịp thời tham mưu Lãnh đạo 

Sở trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải trên địa 

bàn tỉnh.  

- Tăng cường theo dõi hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải 

thông qua thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh, đề xuất xử lý theo quy định; 

phối hợp Thanh tra Sở cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vận 

tải hành khách, hàng hóa để phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý. 

- Tăng cường theo dõi, cập nhật luồng xanh nội tỉnh; quản lý chặt chẽ việc 

cấp Thẻ nhận diện phương tiện trên phần mềm luồng xanh của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

 

  

V/v tạm dừng các hoạt động vận 

chuyển hành khách đi/đến xã Nhơn 

Phong, thị xã An Nhơn và ngược lại 



3. Giao Thanh tra Sở 

- Kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện của các đơn vị vận tải hành 

khách đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải nhưng vẫn cố tình 

hoạt động; tăng cường theo dõi hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận tải 

thông qua thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh, đề xuất xử lý theo quy định. 

- Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường quản lý các đơn vị kinh 

doanh dịch vụ vận tải; thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện vận tải 

vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Tiếp tục phối hợp các Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC     

- Như trên (thực hiện); PHÓ GIÁM ĐỐC       

- Bộ GTVT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban chỉ đạo COVID-19 của tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh (phối hợp); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (phối hợp);  

- Các sở, ban, ngành liên quan (phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, TP (phối hợp);           Nguyễn Văn Hòa 

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Website Sở;  

- Lưu: VT, QLVT.                                            
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