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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động trở lại vận tải hành khách từ tỉnh Khánh Hoà 

 đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại 

 

 

Thực hiện Côg văn số 5126/UBND-KGVX  ngày 11/6/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hoà về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo: 

1. Từ 00 giờ 00 ngày 15/6/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

 - Cho phép hoạt động trở lại vận tải hành khách công cộng (tuyến vận tải 

hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, 

xe taxi,..) đi và đến thành phố Đà Nẵng. 

2. Yêu cầu về phòng chống dịch: 

- Các phương tiện hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ 

Giao thông vận tải và các quy định về phòng chống dịch của địa phương nơi 

đến; Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế gồm: khẩu trang, khử 

khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế; và phải được khai báo y tế 

theo quy định (khai báo điện tử, cài đặt và sử dụng Ứng dụng Bluezone,…); 

đồng thời không được chở quá 50% số ghế và tối đa không quá 20 người/xe. 

 - Chủ doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các biện pháp, hướng dẫn 

phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc phòng, 

chống dịch Covid-19 tại đơn vị và trong khi vận chuyển hành khách. 

- Ghi chép đầy đủ thông tin hành khách; cung cấp đầy đủ thông tin hành 

khách cho bến xe hàng ngày khi xe chuẩn bị xuất bến và đến bến; chịu trách 

nhiệm trước Pháp luật về việc cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan 

chức năng thực hiện truy vết trong công tác, phòng chống dịch Covid-19. (lưu 

trữ danh sách hành khách tối thiểu 21 ngày). 

 3. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: 

 - Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 

trong và ngoài tỉnh để tham mưu kịp thời Lãnh đạo Sở triển khai các văn bản 

của cơ quan cấp trên trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu: Vừa 

chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải.   

 4. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 

 - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19; 



tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật, hoạt động kinh doanh 

vận tải và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận 

chuyển hành khách tại các bến xe trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với  lực lượng 

chức năng để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 
  

 Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị biết, triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- UBND tỉnh;  

- Giám đốc Sở; 

- Công An tỉnh;   

- Sở Y tế;  

- Sở Thông tin & Truyền Thông;      (Phối hợp) 

- Hiệp hội vận tải ô tô Khánh Hòa;  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Các đơn vị quản lý bến xe;          (thực hiện) 

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;                               

- Lưu: VT,QLVTPT&NL. 

(báo cáo) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Cao Tấn Lợi 
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