UBND TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2360

/SGTVT-QLVT,PT&NL

Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2021

Về việc tổ chức khai thác vận tải
hành khách bằng xe ô tô từ Kon Tum
đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược
lại.

Kính gửi:

Các đơn vị vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn tỉnh.

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 Văn bản số 11587/TB-SGTVT ngày 27 tháng 10 năm
2021 của Sở Giao thông vận tải Thành phồ Hồ Chí Minh về việc tổ chức vận tải
hành khách theo tuyến cố định từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành
phố đã công bố cấp độ địch đạt cấp 1 và cấp 2 theo Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày
11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; Sở Giao thông vận tải Kon Tum thông
báo như sau:
1. Tạm thời tổ chức khai thác tuyến vận tải hành khách cố định từ Kon
Tum (Bến xe khách Kon Tum) đi Thành phố Hồ Chí Minh (Bến xe Miền Đông
cũ) và ngược lại kể từ ngày 18/11/2021 với tần suất khai thác tối đa không quá
03 chuyến/ngày tại mỗi đầu bến và thực hiện chạy cách nhật giữa hai địa phương
(Ngày 18/11/2021 đầu Kon Tum khai thác tại Bến xe khách Kon Tum, đầu Thành
phố Hồ Chí Minh khai thác tại Bến xe Miền Đông).
2. Đơn vị kinh doanh vận tải 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; cam kết với lái xe trong việc thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo mẫu tại Phụ lục I gửi kèm Văn bản này, tuyệt đối
không đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm, phường/xã,
huyện….) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 trên suốt hành trình vận chuyển.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận
tải theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, 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 tại Phụ lục II gửi kèm Văn bản này,
lưu trữ tại đơn vị trong thời gian tối thiểu 21 ngày tại đơn vị để phục vụ truy vết
khi cần thiết.
- Đối với phương tiện vào tỉnh Kon Tum phải thực hiện theo Hướng dẫn
số 3971/HD-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
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Tum(1) và các Văn bản triển khai của Sở Giao thông vận tải; trước khi di chuyển
khuyến khích thực hiện xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên
SARS-CoV-2 trong vòng 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu).
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum có ý kiến để các đơn vị vận tải, bến
xe biết triển khai, thực hiện 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 (b/c);
- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh (ph/h);
- 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

về việc hướng dẫn tạm thời cho các phương tiện lưu thông thuận tiện qua tỉnh, vào tỉnh đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(1)
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Phụ lục I: MẪU BẢN CAM KẾT
(Kèm theo Văn bản số: 2360/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16/11/2021 của Sở Giao
thông vận tải tỉnh Kon Tum).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày

tháng

năm 2021

BẢN CAM KẾT
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong vận tải hành khách
1. Tên tôi là:
- Số CMND/CCCD:
- Cơ quan cấp:
Ngày cấp:
- Là lái xe điều khiển phương tiện:
- Thuộc đơn vị:
- Khai thác tuyến:
- Bến đi:
- Bến đến:
2. Tôi xin cam kết:
- Thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt
động vận tải theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, các Sở Giao
thông vận tải.
- Không đón, trả khách tại các vùng thuộc vùng có nguy cơ cao (cấp 3)
hoặc rất cao (cấp 4) theo công bố cấp độ dịch của các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương.
- Kê khai đầy đủ danh sách hành khách theo quy định.
- Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, chấp hành hướng dẫn của các điểm kê
khai y tế.
- Đối với xe tuyến cố định: Không trả khách dọc đường trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, toàn bộ hành khách khi được vào tỉnh sẽ vận chuyển đến bến xe để phân loại,
sàng lọc tại bến theo quy định.
Tôi xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không
thực hiện đúng các nội dung cam kết nêu trên./.
ĐƠN VỊ VẬN TẢI
(Ký tên, đóng dấu)

LÁI XE
(ký ghi rõ họ và tên).

Phụ lục II: DANH SÁCH HÀNH KHÁCH/NGƯỜI ĐI XE
(Kèm theo Văn bản số 2360 /SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 16 /11 /2021 của Sở GTVT Kon Tum)

TT

Họ và tên

Số căn cước công
dân/chứng minh nhân dân

Địa chỉ nơi đi
Số điện thoại

Địa chỉ nơi đến

(Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/tổ dân phố, xã/phường,
quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố).

Ghi chú

1
2
3
…

Ghi chú: Lái xe, đơn vị vận tải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu đón khách tại vùng (khu vực, cụm dân cư, thôn/xóm,
phường/xã, huyện….) công bố dịch cấp độ 3 và cấp độ 4.

