UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 435 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 30 tháng 3 năm 2020

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ
thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải;
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh;
- Các đơn vị vận tải có bến đi, bến đến tại tỉnh KonTum.
Thực hiện nội dung Văn bản số 2917/BGTVT-VT ngày 29/3/2020 của Bộ
Giao thông vận tải và Văn bản số 1878/TCĐBVN-VT ngày 30/3/2020 của Tổng
cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 15/CTTTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giao thông vận tải yêu cầu
các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 28/3/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh KonTum và việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành
khách kể từ thời điểm 00 giờ 00 ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 theo
yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 420/SGTVT-QLVT,PT&NL
ngày 28/3/2020.
2. Dừng hoạt động tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ
thành phố KonTum đi thành phố PleiKu (tỉnh Gia Lai) từ 00 giờ 00 phút ngày
31/3/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020.
3. Dừng hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 09 chỗ ngồi có điểm
đi/đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ 00 giờ 00 phút ngày 30/3/2020 cho
đến hết ngày 15/4/2020; trừ xe điều động phục vụ hoạt động phòng, chống dịch
Covid-19 và các hoạt động khác khi có yêu cầu của các ngành chức năng.
4. Dừng hoạt động một số tuyến vận tải hành khách cố định từ 00 giờ 00
phút ngày 31/3/2020 cho đến hết ngày 15/4/2020 gồm:
- KonTum đi Hà Nội và ngược lại.
- KonTum đi Ninh Thuận và ngược lại.
- KonTum đi Bình Thuận và ngược lại.
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- KonTum (Bến xe Đắk Hà) đi thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe An
Sương) và ngược lại.
- Tuyến liên vận Việt - Lào (đã dừng từ trước theo yêu cầu tại cửa khẩu,
tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo hoạt động lại).
5. Riêng tuyến vận tải hành khách cố định từ KonTum (các bến xe) đi
thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông), từ 00 giờ 00 phút ngày 30/3/2020
cho đến hết ngày 15/4/2020:
Hàng ngày, chỉ thực hiện 01 chuyến xe, lịch phân công chi tiết theo Kế
hoạch của Bến xe Miền Đông đã gửi cho các đơn vị vận tải (chuyến xe xuất bến
tại tỉnh KonTum được xác định bằng cách đối lưu chạy cách ngày với chuyến xe
xuất bến xác định tại Bến xe Miền Đông).
6. Đối với các tuyến còn lại: Giảm tối thiểu 60% tần suất khai thác của
từng tuyến; các đơn vị vận tải đăng ký với bến xe lịch chạy xe các chuyến còn lại
trên các tuyến gửi về các bến xe trước 10 giờ 00 phút ngày 31/3/2020 để triển
khai thực hiện; đối với đơn vị không đăng ký lại (kể cả đơn vị chạy đối lưu) thì
coi như không tiếp tục khai thác trong thời gian này. Các bến xe có trách nhiệm
tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải trước 14 giờ 00 phút ngày 31/3/2020.
7. Tất cả các chuyến xe đang khai thác đều phải đảm bảo việc vận chuyển
hành khách không quá 50% sức chứa và không quá quá 20 người/chuyến xe (bao
gồm cả lái xe và nhân viên phục vụ); thực hiện đầy đủ các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của các ngành chức năng. Tùy trường hợp
cụ thể, Sở Giao thông vận tải có thể tiếp tục điều chỉnh tổ chức hoạt động vận tải
hành khách cho phù hợp.
8. Trường hợp Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có chỉ đạo dừng khai thác tuyến thì các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của
Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố.
9. Thanh tra Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
- Nắm bắt, báo cáo số lượng phương tiện và danh sách hành khách đi từ
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội về KonTum (thông qua các chốt kiểm dịch và
đơn vị vận tải);
- Phối hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý
nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tổng hợp, báo cáo hàng ngày đối với
phương tiện, đơn vị vận tải không thực hiện đúng chỉ đạo của các ngành chức
năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có) về Sở Giao thông vận
tải để xem xét có thể đình chỉ khai thác tuyến, thu hồi phù hiệu.
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Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM
Ký bởi: Sở Giao ĐỐC
thông vận tải
Thời gian ký: 30/03/2020 17:03:53

- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch Covdi-19 của tỉnh;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (ph/h);
- UBND các huyện, thành phố KonTum (ph/h);
- Sở Y tế (ph/h);
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.

Nguyễn Hữu Hùng
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