UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 508 /SGTVT-KHTCVT
V/v tiếp tục tổ chức hoạt động vận
tải hành khách liên tỉnh đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19.

Gia Lai, ngày15 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Các bến xe khách;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao
thông vận tải ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành
khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng
không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;
Công văn số 1026/BGTVT-VT ngày 28/01/2022 của Bộ GTVT V/v điều chỉnh
một số nội dung hướng dẫn về tần suất và giãn cách chỗ trên phương tiện tại
Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021;
Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh
ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Để tiếp tục duy trì hoạt động vận tải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Giao thông vận tải thông báo tổ
chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 15/3/2022 cho đến khi có
thông báo mới như sau:
1. Vận tải hành khách bằng xe ô tô nội tỉnh, liên tỉnh:
- Khu vực có dịch cấp 1, cấp 2: Tổ chức hoạt động bình thường.
- Khu vực có dịch cấp 3: Được hoạt động; số người tối đa trên mỗi xe
không quá số ghế quy định nếu đảm bảo điều kiện 100% người trên xe đã được
tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, nếu không đảm bảo điều kiện
thì số lượng người không quá 70% số ghế (không áp dụng đối với xe giường
nằm). Trường hợp các tỉnh, thành phố nơi đến quy định tần suất hoạt động vận tải
hành khách liên tỉnh thấp hơn thì thực hiện tần suất hoạt động theo quy định của
các tỉnh, thành phố nơi đến.
- Khu vực có dịch cấp 4:
+ Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: Vận tải hành
khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh; xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch (trừ
xe công nghệ dưới 9 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử); vận chuyển học sinh, sinh
viên.
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+ Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng
hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử: Được phép hoạt
động.
- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải đi
qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ.
2. Vận tải hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh: Tổ chức hoạt động bình thường ở các
cấp độ dịch.
3. Vận tải nội bộ bằng xe ô tô:
- Vận tải hàng hóa nội bộ: Tổ chức hoạt động bình thường ở các cấp độ
dịch.
- Vận tải chở người nội bộ:
+ Đối với Khu vực có dịch cấp 1, cấp 2: Hoạt động bình thường.
+ Đối với Khu vực có dịch cấp 3, cấp 4: Được hoạt động; số lượng người tối
đa trên mỗi xe không quá số ghế quy định nếu đảm bảo điều kiện 100% người
trên xe đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19, nếu không đảm
bảo điều kiện thì số lượng người không quá 70% số ghế (không áp dụng đối với
xe giường nằm). Trường hợp các tỉnh, thành phố nơi đến quy định số người hoạt
động vận tải chở người nội bộ liên tỉnh thấp hơn thì thực hiện hạn chế số người
theo quy định của các tỉnh, thành phố nơi đến.
4. Yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải, lái xe,… tiếp tục thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại mục II Phần 2 Quyết
định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và cơ
quan chức năng. Thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả phân loại cấp độ dịch
của khu vực (xã, phường, thị trấn) nơi đi và nơi đến tại trang thông tin điện tử
https://capdodich.yte.gov.vn/map để áp dụng tổ chức hoạt động và thực hiện các
biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thông báo để các cơ quan, đơn vị biết,
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCĐBVN (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PT-TH, Báo Gia Lai;
- Hiệp hội VT ô tô Gia Lai;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KHTCVT(H).
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