UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 645 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 29 tháng 4 năm 2020

V/v tổ chức vận tải hành khách công
cộng đảm bảo thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Kính gửi:
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải có bến đến tại tỉnh Kon Tum.
Thực hiện Văn bản số 4103/BGTVT-VT ngày 28/4/2020 của Bộ Giao
thông vận tải (GTVT) về việc triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020
và kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 tháng 4 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ; Sở GTVT tỉnh Kon Tum tổ chức lại hoạt động vận tải
hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Căn cứ xếp hạng nhóm có nguy cơ, nhóm có nguy cơ thấp cho phép
hoạt động vận tải hành khách, với nguyên tắc:
- Đối với việc vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trong Nhóm có nguy cơ: Vận tải hành khách cố định liên tỉnh được
hoạt động nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê
duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.
- Đối với việc vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trong Nhóm có nguy cơ thấp: Vận tải hành khách cố định liên tỉnh
được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt; tuân
thủ các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.
- Đối với việc vận chuyển hành khách nội tỉnh: Được hoạt động 100% số
chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt; tuân thủ các biện pháp đảm
bảo phòng, chống dịch.
3. Các chuyến xe hoạt động (bao gồm cả xe tuyến cố định, xe taxi, xe buýt,
xe hợp đồng hoạt động liên, nội tỉnh) phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn
của Bộ GTVT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn bản số
4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 và Văn bản số 3837/BGTVT-BCĐ ngày
22/4/2020; các đơn vị vận tải, bến xe, lái xe, chủ phương tiện chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 đối với mọi hoạt động của phương
tiện, đơn vị mình.
4. Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày ký văn bản này
đến khi có thông báo mới.
5. Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường
kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

(Gửi kèm theo bản sao Văn bản số 3837/BGTVT-BCĐ, 4101/BGTVTCYT, Văn bản số 4103/BGTVT-VT của Bộ GTVT).
Sở GTVT báo để các đơn vị biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch Covdi-19 của tỉnh;
- Công an tỉnh (ph/h);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (ph/h);
- Các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh (ph/h);
- UBND các huyện, thành phố KonTum (ph/h);
- Đài PT-TH, Báo KonTum;
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh KonTum;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở (th/h);
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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