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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT&HT 

V/v tổ chức thực hiện một số 

biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 đối với hoạt động vận 

tải hành khách trong tình hình 

mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Quan Sơn, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Công ty TNHH Dịch vụ công Quan Sơn (Đơn vị 

quản lý Bến xe). 

Ngày 14/9/2021, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hoá có Công văn số 

4485/SGTVT-QLVT về việc tổ chức thực hiện một số biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách trong tình hình mới trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Căn cứ Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện Quan 

Sơn đề nghị UBND các xã, thị trấn và Công ty TNHH Dịch vụ công Quan Sơn 

tuyên truyền, phổ biến đến Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vận 

tải trên địa bàn kể từ 00 giờ 00 ngày 15/9/2021 cho đến khi có Thông báo mới, 

cụ thể như sau 

1. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh 

bằng xe ô tô từ tỉnh Thanh Hóa đi/đến các tỉnh, thành phố và ngược lại, gồm: Xe 

tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi (trừ các trường hợp đặc biệt vì lý 

do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly; xe đưa đón công nhân, 

chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch 

được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa).  

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến xe vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa thì không được dừng, đỗ tại tỉnh Thanh Hóa để đón, trả khách; doanh 

nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 

vi phạm làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, gồm: Xe tuyến cố 

định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch được phép hoạt động nhưng 

phương tiện hoạt động chỉ được chở không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ 

ghi chép danh sách hành khách, lịch trình (theo biểu mẫu gửi kèm). Người lái xe, 

nhân viên phục vụ (nếu có) phải có xác nhận tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin 



2 

phòng Covid-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong 

vòng 72 giờ, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chủ doanh nghiệp, 

chủ phương tiện phải chịu hoàn 2 toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để người 

lái xe, nhân viên phục vụ, hành khách vi phạm quy định. 

3. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-

19 đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo quy định tại Mục 1, 2 

của Văn bản này.  

- Yêu cầu người lái xe, nhân viên phục vụ ghi chép đầy đủ thông tin danh 

sách hành khách, lịch trình (đối với phương tiện được phép hoạt động trong nội 

tỉnh theo quy định) và lưu trữ tại đơn vị để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, 

truy vết phòng, chống dịch Covid-19. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn và Công ty TNHH Dịch vụ công Quan 

Sơn nghiêm túc, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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Trương Trọng Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Biểu mẫu 
    Đơn vị kinh doanh:……………………………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      Số:………./…………. 

 

 

   THÔNG TIN HÀNH KHÁCH 

 (Ngày……..tháng…….năm 2021) 

 

Lái xe:………………………………… 

     

 

Loại xe:……………………………….. 

     

 

Biển kiểm soát:………………………. 

     

        

TT Họ tên hành khách Địa chỉ thường trú Nơi khách lên 
Nơi khách 

xuống 

Điện thoại liên lạc 

hành khách 

Số hộ chiếu 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

…               

        

    

Xác nhận của đơn vị kinh doanh 
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