UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 420 /SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 28 tháng 3 năm 2020

Về việc triển khai công điện số 04/CĐCTUBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh KonTum.

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 chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum tại Công điện số
04/CĐ-CTUBND ngày 27/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tập
trung đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh KonTum; Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải,
bến xe thực hiện việc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải công cộng kể từ thời
điểm 00 giờ 00 ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:
1. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt:
- Giảm tần suất khai thác xuống còn 90 phút/chuyến xe trên tất cả các tuyến
hiện đang khai thác gồm: thành phố KonTum đi Sa Thầy, Ngọc Hồi, KonPlông và
thành phố KonTum đi thành phố PleiKu (Gia Lai). Thời gian khai thác trong ngày
mở bến lúc 06 giờ 00 phút và đóng bến lúc 17 giờ 00 phút hàng ngày; đồng thời
không thực hiện việc ghé Cảng hàng không Sân bay PleiKu để đón, trả khách.
- Trên mỗi chuyến xe thực hiện vận chuyển không quá 20 người (đã bao
gồm cả lái xe và nhân viên bán vé); trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng, trường
hợp sử dụng điều hòa thì để nhiệt độ trên 260C; toàn bộ hành khách phải đeo khẩu
trang theo quy định; lập đầy đủ danh sách hành khách (họ và tên, điện thoại, địa
chỉ cư trú, nơi lên xe, xuống xe) đi xe để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có
yêu cầu; không vận chuyển hành khách không chấp hành các quy định về phòng,
chống dịch Covid-19.
2. Đối với vận tải hành khách tuyến cố định:
- Giảm tần suất tối thiểu 60% số chuyến đã chấp thuận trên tất cả các tuyến
từ KonTum đi các tỉnh, thành phố và ngược lại đã chấp thuận cho các đơn vị,
công bố trên biểu đồ chạy xe; trường hợp, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành
phố đối lưu có chỉ đạo tạm dừng thì thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận

tải các tỉnh, thành phố đối lưu. Các bến xe có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị
vận tải điều chỉnh tần suất khai thác tuyến như trên để thực hiện.
- Tất cả các chuyến xe 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), riêng xe từ 16 chỗ ngồi trở xuống chở tối đa không quá
10 người; đồng thời nghiêm túc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với
hành khách trước khi lên xe, lập danh sách hành khách (họ và tên, điện thoại, địa
chỉ cư trú, nơi lên xe, xuống xe); trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng, trường hợp
sử dụng điều hòa thì để nhiệt độ trên 26 0C; hành khách được bố trí ngồi xen kẻ
giữa các hàng ghế, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nhau và phải đeo khẩu trang
theo quy định; không vận chuyển hành khách không chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19.
3. Đối với hoạt động vận tải hành khách xe hợp đồng, xe trung chuyển:
Tất cả các chuyến xe 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); riêng xe trung chuyển và xe 16 chỗ ngồi tối đa không quá 10
người; trên xe ưu tiên mở cửa thông thoáng, trường hợp sử dụng điều hòa thì để
nhiệt độ trên 260C; đồng thời hành khách phải khai báo y tế điện tử, lập danh sách
hành khách đầy đủ (họ và tên, điện thoại, địa chỉ cư trú, nơi lên xe, xuống xe), bố
trí ngồi xen kẻ giữa các hàng ghế với khoảng cách an toàn và phải đeo khẩu trang
theo quy định; không vận chuyển hành khách không chấp hành các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19.
4. Đối với hoạt động vận tải bằng xe taxi:
Các đơn vị nghiên cứu giảm tối đa tần suất khai thác của phương tiện; thực
hiện nghiêm khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch; trên xe ưu
tiên mở cửa thông thoáng, trường hợp sử dụng điều hòa thì để nhiệt độ trên 26 0C;
đồng thời hành khách đi xe phải đeo khẩu trang theo quy định; không vận chuyển
hành khách không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Các đơn vị thực hiện việc vệ sinh, khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến
đi; đồng thời khuyến cáo hành khách hạn chế tối đa việc đi lại trong giai đoạn
này; bố trí dung dịch sát khuẩn, rửa tay cho hành khách; có phương án đo thân
nhiệt của hành khách trước khi cho lên xe; theo dõi chặt dấu hiệu của hành khách,
kịp thời phát hiện hành khách nghi ngờ về dịch Covid-19 để báo cáo các ngành
chức năng xử lý; ưu tiên việc thực hiện bán vé qua mạng; đồng thời thực hiện

nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum tại Công điện số 04/CĐCTUBND ngày 27/03/2020 (Kèm theo Văn bản này).
6. Thanh tra Sở với hợp với các ngành chức năng và đơn vị liên quan kiểm
tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (ph/h);
- BCĐ Phòng chống dịch Covdi-19 của tỉnh;
- Công an tỉnh (ph/h);
- Sở Y tế (ph/h);
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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