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động vận tải hành khách theo 

tuyến cố định liên tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai. 

 
 

  Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải 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; Công văn 

sô 2259/SGTVT-VTPTNL ngày 22/10/2021 của Sở GTVT Ninh Bình về việc 

triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải của 03 lĩnh vực 

(đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.  

 Để kịp thời nối lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên 

tỉnh, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình có ý kiến phối hợp thực hiện như sau: 

1. Theo Thông báo số 225/TB-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh 

Bình về cấp độ dịch của tỉnh Ninh Bình theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế thì tỉnh Ninh Bình thời điểm hiện tại có cấp độ 1.  

 Do đó, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình thống nhất nối lại hoạt động vận 

tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh từ Ninh Bình đi đến các tỉnh, thành 

phố có dịch ở cấp 1, cấp 2 và ngược lại theo công bố trên Cổng thông tin điện tử 

của Bộ Y tế; chưa tổ chức hoạt động vận tải hành khách đối với các tỉnh, thành 

phố có dịch ở cấp 3 và cấp 4. 

2. Trong trường hợp tỉnh, thành phố liên quan có sự chuyển đổi cấp độ dịch 

như từ cấp 1, cấp 2 lên cấp 3 hoặc 4 thì Sở Giao thông vận tải đối lưu kịp thời 

phối hợp ngay với Sở Giao thông vận tải Ninh Bình để cùng điều chỉnh hoạt 

động vận tải hành khách cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 
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Sở Giao thông vận tải Ninh Bình xin thông tin đến Sở Giao thông vận tải 

các tỉnh, thành phố được biết để phối hợp tổ chức thực hiện./.  
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (để b/c) 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Tổng cục ĐBVN (để b/c);   

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Bộ CHQS tỉnh (để p/h); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Các bến xe khách trên địa nà tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng Pháp chế - An toàn; 

- Đăng Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VTPTNL.  
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KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

  Nguyễn Văn Hanh 
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