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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 30/4/2020 

Thực hiện Công văn số 4153/BGTVT-VT ngày 29/4/2020 của Bộ GTVT về 

việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và Kết luận tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 

số 5396/UBND-CN ngày 30/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hoạt động 

vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 30/4/2020. 

Sở GTVT Thông báo điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa như sau: 

1. Cho phép hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh 

- Xe khách tuyến cố định liên tỉnh từ Thanh Hóa đi các tỉnh, thành phố trong 

Nhóm có nguy cơ và Nhóm có nguy cơ thấp được hoạt động 100% số chuyến xe 

trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng 

chống dịch. 

- Xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi: Không hạn chế số lượng phương tiện vận 

chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trong Nhóm có nguy cơ và Nhóm có 

nguy cơ thấp, nhưng phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch. 

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 30/4/2020 

2. Căn cứ vào nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4-

01/5/2020, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ được phép tăng cường phương tiện vận 

chuyển khách sau khi có chấp thuận của Sở GTVT Thanh Hóa. Giao phòng Quản 

lý vận tải chủ trì, phối hợp với các bến xe xây dựng phương án, bố trí phương tiện 

tăng cường để giải tỏa hành khách trong trường hợp có lượng hành khách tăng đột 

biến tại bến xe trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2020; báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, 

quyết định. 

3. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bến xe tạo điều kiện 

cho các xe tăng cường của Sở GTVT Thanh Hóa được đón trả khách tại các bến xe 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5/2020. 

4. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1646/TB-SGTVT 

ngày 29/4/2020 của Sở GTVT về việc điều chỉnh phương án hoạt động vận tải 

hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT 

- UBND tỉnh                                    (để báo cáo); 

- Tổng cục ĐBVN 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

- Công an tỉnh 

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

- Hiệp hội VT ô tô Thanh Hóa 

- Hiệp hội VT ô tô taxi Thanh Hóa 

- Các đơn vị KD VTHK bằng xe ô tô; 

- Các đơn vị QLKT bến xe khách; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Đài PTTH Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; 

- Các phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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