
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:           /SGTVT-QLVT             Thanh Hoá, ngày       tháng 9 năm 2020 

V/v dỡ bỏ quy định giãn cách trên 

các phương tiện vận tải hành khách 

xuất phát từ Đà Nẵng. 

 

  Kính gửi: 

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; 

    - Các đơn vị Quản lý và khai thác bến xe khách. 

      

Thực hiện Công văn số 9115/BGTVT-CYT ngày 13/9/2020 của Bộ GTVT 
về việc dỡ bỏ quy định giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát 
từ Đà Nẵng. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-
19 cho người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành khách khi tham gia giao thông 
trên phương tiện vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng, Sở GTVT thông báo đến các 
đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách 
một số nội dung sau: 

1. Kể từ 14 giờ ngày 13/9/2020 thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn 
cách hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách xuất phát từ Đà Nẵng 
(gồm: xe tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch…). 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, đơn vị 
quản lý và khai thác bến xe khách: 

Tuyên truyền, hướng dẫn lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách đi xe tiếp 
tục thực hiện tốt “Thông điện 5K” của Bộ Y tế là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng 
cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, 
chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông công cộng: 

- Đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng (nhà ga, bến tàu, bến 
xe…) và trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình; đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực công cộng. 

- Yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc trước chuyến đi: 
Thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; khuyến cáo hành khách cài đặt và bật 
ứng dụng Bluezone (tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn) để được cảnh báo 
nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải báo cho nhân 
viên phục vụ hoặc gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 905 hoặc cơ 
quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an 
toàn. 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít nhất 
60% nồng độ cồn). 

- Kiểm tra thân nhiệt. 

- Hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách. 

https://www.bluezone.gov.vn/
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- Khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay 
sau khi kết thúc chuyến đi. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT 

- UBND tỉnh              (để báo cáo); 

- Tổng cục ĐBVN  

- Sở Y tế  

- Hiệp hội VT ô tô Thanh Hóa 

- Hiệp hội VT ô tô taxi Thanh Hóa 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố   (để phối hợp); 

- Công an tỉnh  

- Sở GTVT TP Đà Nẵng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở, QLVT (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVT (160b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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