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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /TB-SGTVT Thanh Hóa, ngày 29 tháng 4 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh phương án hoạt động vận tải hành khách 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 29/4/2020  

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về 

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4103/BGTVT-VT ngày 

28/4/2020 của Bộ GTVT về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 

và Kết luận tại cuộc họp ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 của Bộ GTVT về việc hướng dẫn các biện 

pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông; Công 

văn số 4145/BGTVT-VT ngày 29/4/2020 về việc hướng dẫn bổ sung các biện pháp 

đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông; Công văn 

số 5283/UBND-CN ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phương 

án hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 29/4/2020. 

Sở GTVT Thông báo điều chỉnh phương án hoạt động vận tải hành khách 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Đường bộ, đường thủy nội địa 

a) Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh 

Cho phép hoạt động vận chuyển hành khách trong phạm vi nội tỉnh hoạt 

động trở lại bình thường, gồm: Xe tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe du 

lịch, xe hợp đồng, xe điện 4 bánh hoạt động thí điểm, bến khách ngang sông. 

b) Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh 

- Xe khách tuyến cố định: Được hoạt động nhưng không quá 50% số 

chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đến các tỉnh, thành phố thuộc 

Nhóm có nguy cơ (tối thiểu không nhỏ hơn 01 tuyến/chuyến) và hoạt động 100% 

số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đến các tỉnh, thành phố 

thuộc Nhóm có nguy cơ thấp (khi hành trình chạy xe bắt buộc phải đi qua địa bàn 

có nguy cơ cao yêu cầu không được dừng, đỗ, đón, trả khách và phải tuân thủ 

các quy định của địa phương đó trong công tác phòng, chống dịch) 

Đề nghị đơn vị kinh doanh vận tải phối hợp với đơn vị quản lý bến xe hai 

đầu tuyến để thống nhất phương án hoạt động đảm bảo không quá 50% số chuyến 

xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đến các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm 

có nguy cơ; kịp thời báo cáo về Sở GTVT để xem xét, giải quyết các vấn đề vướng 

mắc, phát sinh (nếu có). 

- Xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi: Được hoạt động nhưng không quá 50% 

tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải khi hoạt động vận chuyển hành khách từ 

Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm có nguy cơ và hoạt động 100% 

tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải khi hoạt động vận chuyển hành khách từ 
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Thanh Hóa đến các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm có nguy cơ thấp (không vận 

chuyển khách đi đến các địa bàn có nguy cơ cao theo phân loại của Chính phủ). 

c) Các phương tiện được phép hoạt động phải tuân thủ các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Công văn số 

4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 và Công văn số 4145/BGTVT-VT ngày 

29/4/2020 (cụ thể tại Mục 3 Văn bản này) 

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/4/2020 cho đến khi có Thông báo mới. 

2. Lĩnh vực Hàng không 

Cho phép các Hãng hàng không (Vietnam Airline, Vietjet Air, Bamboo 

Airway, Jetstar Pacific Airline) tiếp tục khai thác các đường bay tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân, cụ thể như sau: 

- Từ ngày 29/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020: Tổng tần suất chuyến bay 08 

chuyến (khứ hồi)/ngày/đường bay đối với tuyến Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh; 

các tuyến còn lại theo nhu cầu của Hãng hàng không. 

- Từ 00 giờ ngày 01/5/2020: Được hoạt động theo nhu cầu của Hãng hàng 

không. 

Các Hãng hàng không phải thực hiện kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 

đối với hành khách theo quy định của Bộ Y tế, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt 

Nam và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

3. Các biện pháp phòng, chống dịch trên phương tiện 

Các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện 

pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại Công 

văn số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 và Công văn số 4145/BGTVT-VT 

ngày 29/4/2020, cụ thể như sau: 

- Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử 

khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải. 

- Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách 

đi trên phương tiện phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. 

- Yêu cầu hành khách trước khi lên phương tiện: Kiểm tra thân nhiệt; sát 

khuẩn tay; khai báo y tế điện tử bắt buộc (chỉ khai báo y tế giấy khi không thực 

hiện được khai bao y tế điện tử): Theo mẫu tờ khai y tế Bộ Y tế đã ban hành (gửi 

kèm theo mẫu tờ khai bằng tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc). 

- Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện: Cách nhau một 

ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1m (không áp dụng đối với xe khách giường nằm 

nhưng phải bảo đảm chở đúng số người cho phép chở theo Giấy chứng nhận kiểm 

định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ và không được vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, phụ xe; không 

áp dụng đối với nhóm hành khách là thành viên sống trong cùng một gia đình) 

- Hạn chế nói chuyện, ăn uống trong chuyến đi; không khạc nhổ bừa bãi. 

- Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện 

- Thực hiện khử khuẩn các bề mặt phương tiện trước và ngay sau khi kết 

thúc chuyến đi, trong quá trình di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy tình 

hình thực tế. 

- Trong quá trình di chuyển nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, 

cần thông báo với tiếp viên hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện, gọi điện cho 
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đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900.3228 hoặc 

1900.9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời. 

4. Cảng hàng không Thọ Xuân  

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định của 

Bộ Y tế, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

5. Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT và hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe các tỉnh, thành 

phố thuộc Nhóm có nguy cơ để sắp xếp, bố trí phương tiện, giờ “nốt” xe xuất bến 

đảm bảo không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt. 

- Kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện hoạt động trên các tuyến liên 

tỉnh thuộc diện giảm số chuyến; không tiếp nhận và xác nhận vào lệnh vận chuyển 

các phương tiện vượt quá số chuyến tối đa được khai thác trên tuyến theo quy định. 

6. Phòng Quản lý Vận tải phối hợp các đầu bến điều chỉnh biều đồ chạy xe 

tuyến cố định liên tỉnh theo quy định; yêu cầu các đơn vị vận tải theo hợp đồng, du 

lịch đăng ký số lượng phương tiện hoạt động liên tỉnh để quản lý, giám sát. 

7. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm có nguy cơ có tuyến 

cố định liên tỉnh đến tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phòng Quản lý Vận tải, bến xe 

khách phối hợp để xây dựng và quản lý biểu đồ chạy xe tuyến liên tỉnh theo quy 

định của Bộ GTVT. 

8. Giao Thanh tra Sở GTVT chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Vận tải và các 

lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành 

khách trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

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 

- Cục Hàng không Việt Nam 

- Các Hãng hàng không 

- Cảng hàng không Thọ Xuân 

- Các đơn vị KD VTHK bằng xe ô tô 

- Các đơn vị QLKT bến xe khách                    (để thực hiện); 

- Các đơn vị thí điểm xe điện 4 bánh 

- Các đơn vị KD VT đường thủy nội địa 

- 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 

- 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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