UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2161

/SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Về việc khai thác tuyến vận tải hành
khách cố định từ Kon Tum đi Bình
Định.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định;
- Các đơn vị vận tải khai thác trên tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 3824/KH-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức tạm thời hoạt động vận tải đường bộ đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum;
Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định tại Văn bản
số 1683/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc phối hợp
mở lại hoạt động một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
đi/đến tỉnh Bình Định và ngược lại; Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thống
nhất với Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định tổ chức khai thác tuyến giữa hai
địa phương như sau:
1. Tổ chức khai thác trở lại tuyến vận tải hành khách từ tỉnh Kon Tum đi
tỉnh Bình Định và ngược lại; đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định
khai thác với tần suất không quá 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được
công bố (số chuyến/tháng) trên tuyến. Thời gian thực hiện kể từ ngày có Văn bản
triển khai của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.
2. Đơn vị khai thác trên tuyến có trách nhiệm:
- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy
định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về
phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên nắm bắt thông tin về hành trình,
cấp độ dịch do địa phương công bố; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển
đối với hành khách theo quy định tại khoản 2 Mục I Phần 2 của Hướng dẫn tạm
thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận
tải.
- Thực hiện trách nhiệm và đảm bảo các yêu cầu theo Hướng dẫn tạm thời
về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng
hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày
16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
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- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận
tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế hai đầu tuyến. Lập danh sách hành
khách theo biểu mẫu gửi kèm Văn bản này, lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối
thiểu 21 ngày để phục vụ truy vết khi cần thiết.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum có ý kiến để Sở Giao thông vận tải
tỉnh Bình Định phối hợp triển khai và đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp,
quản lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCĐBVN (b/c);
- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- Sở Y tế (p/h);
- Công an tỉnh (p/h);
- UBND các huyện, TP (p/h);
- Vp UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Kon Tum (ph/h);
- HH VT ô tô tỉnh (t/truyền);
- Bến xe hai đầu tuyến (t/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở (t/h);
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hương

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH/NGƯỜI ĐI XE1
(Kèm theo Văn bản số :2161 /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 26/10 /2021 của Sở GTVT Kon Tum)
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Họ và tên

Số căn cước công dân/chứng
minh nhân dân

Số điện
thoại

Địa chỉ nơi đi2

1
2
3
…

1
2

Danh sách hành khách (người đối với vận tải nội bộ) đi trên xe được sử dụng cho từng lượt chuyến.
Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/tổ dân phố, xã/phường, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố.

Địa chỉ nơi đến3

Ký/ghi rõ họ
tên

