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Hải Dương, ngày      tháng 9 năm 2021

       Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở 
Giao thông vận tải thông báo:

1. Từ 0h00 ngày 17/9/2021 cho đến khi có thông báo mới: Cho phép hoạt 
động trở lại vận tải khách nội tỉnh bằng: Xe buýt, xe tuyến cố định nội tỉnh, xe 
hợp đồng, xe taxi. Các phương tiện khi hoạt động trở lại phải đảm bảo các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19: (1) Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu 
trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); 
(2) Trường hợp phát hiện người có biểu hiện ho, sốt phải thông báo cho Trạm y 
tế nơi gần nhất để cách ly và xét nghiệm SARS-COV-2;  (3) Lập danh sách hành 
khách kèm theo địa chỉ, nơi đi, đến và số điện thoại;

2. Giao Thanh tra Sở và các phòng, ban chuyên môn tăng cường kiểm tra 
việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động 
giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; xử lý và kiến nghị đình chỉ đối với tổ chức, 
cá nhân vi phạm.

Sở Giao thông vận tải Hải Dương Thông báo như trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;                                     
- Chủ tịch UBND tỉnh;                                  (Báo cáo);
- PCT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;
- Giám đốc Sở;
- Các PGĐ Sở;     
- Thanh tra Sở;                    Email.
- Công ty CPQLCBXK; 
- Website Sở ;  
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. Đắc.90b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Hạnh
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