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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Đồng Nai,  ngày       tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về viêc̣ Tổ chức hoaṭ đôṇg vâṇ tải “Thích ứng an toàn, linh hoaṭ, 

kiểm soát hiêụ quả dic̣h Covid-19” trên điạ bàn tỉnh Đồng Nai 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính 

phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”; 

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

Y tế về ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày  11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 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;  

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai về các biện pháp taṃ thời “Thích ứng an toàn, linh hoaṭ, 

kiểm soát hiêụ quả dic̣h Covid-19” trên điạ bàn tỉnh Đồng Nai; 

Sở Giao thông vâṇ tải Đồng Nai Thông báo tổ chức hoaṭ đôṇg vâṇ tải 

“Thích ứng an toàn, linh hoaṭ, kiểm soát hiệu quả dic̣h Covid-19” trên điạ bàn 

tỉnh Đồng Nai như sau: 

1. Kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có Thông báo mới hoaṭ 

động vâṇ tải (đường bộ, đường thủy) trên điạ bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 

a) Hoaṭ đôṇg vâṇ chuyển hàng hóa; hoaṭ đôṇg vâṇ chuyển hành khách 

bằng xe ô tô đưa rước công nhân, chuyên gia; hoaṭ đôṇg xe taxi nôị tỉnh; hoaṭ 

đôṇg 06 tuyến xe buýt nôị tỉnh; hoaṭ đôṇg tuyến cố điṇh liên tỉnh đi Thành phố 

mailto:sgtvt@dongnai.gov.vn


2 

Hồ Chí Minh; hoaṭ đôṇg các bến khách doc̣ sông, ngang sông nôị tỉnh, liên tỉnh 

kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh đươc̣ hoaṭ đôṇg trở laị. 

Cu ̣ thể đối với 06 tuyến xe buýt nôị tỉnh bao gồm: tuyến số 1 hoaṭ đôṇg 

28 chuyến/ngày (35% so kế hoac̣h); tuyến số 2 hoạt đôṇg 42 chuyến/ngày (51% 

so với kế hoac̣h); tuyến số 3 hoạt động 45 chuyến/ngày (50% so với kế hoac̣h); 

tuyến số 7 hoaṭ đôṇg 46 chuyến/ngày (50% so với kế hoạch); tuyến số 8 hoaṭ 

đôṇg 46 chuyến/ngày (50% so với kế hoac̣h); tuyến số 16 hoaṭ đôṇg 40 hoaṭ 

đôṇg 40 chuyến/ngày (48% so với kế hoac̣h). Biểu đồ hoaṭ đôṇg theo báo cáo số 

385/BC-TT ngày 22/10/2021 của Trung tâm Quản lý điều hành vâṇ tải hành 

khách công côṇg (kèm theo). 

b) Hoaṭ đôṇg vâṇ tải khách tuyến cố điṇh liên tỉnh từ Đồng Nai đi các 

tỉnh, thành phố đươc̣ triển khai khi có sự thống nhất của phía Sở GTVT tỉnh, 

thành phố baṇ; 

c) Hoaṭ đôṇg vâṇ tải khách ngang sông kết nối với tỉnh Bình Dương đươc̣ 

triển khai sau khi có sư ̣thống nhất của 02 Sở GTVT Đồng Nai và Bình Dương. 

2. Các đơn vi ̣kinh doanh vâṇ tải, đơn vi ̣quản lý khai thác bến xe, đơn vi ̣ 

quản lý khai thác bến thủy nôị địa: 

Triển khai thưc̣ hiện theo thông báo này và chấp hành nghiêm các quy 

điṇh theo Kế hoạch số 48/KH-SGTVT ngày 21/10/2021 của Sở Giao thông vâṇ 

tải về tổ chức thực hiêṇ Quyết điṇh số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của 

Bô ̣GTVT về Kế hoạch tổ chức hoạt đôṇg vâṇ tải hàng hóa, hành khách đường 

bô,̣ đường thủy nôị điạ, hàng hải trên điạ bàn tỉnh Đồng Nai. 

3. Tranh tra Sở, Cảng vu ̣ Đường thủy nôị điạ, Trung tâm Quản lý điều 

hành vâṇ tải hành khách công côṇg: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, triển khai thưc̣ hiện, hướng dâñ, kiểm tra, 

giám sát các đơn vi ̣thưc̣ hiện nghiêm các nội dung của Thông báo này. 

Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý hoăc̣ báo cáo đề xuất xử lý kip̣ thời 

các trường hợp vi phạm quy điṇh trong hoaṭ đôṇg, gắn với công tác phòng, 

chống dic̣h Covid -19. 

4. Đề nghi ̣ Công an tỉnh, UBND các huyêṇ, thành phố: Phối hơp̣ triển 

khai thưc̣ hiêṇ Thông báo này, đồng thời chỉ đạo lưc̣ lươṇg chức năng có liên 

quan tăng cường kiểm tra xử lý các trường hơp̣ vi phaṃ các quy điṇh về hoaṭ 

đôṇg gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trên điạ bàn quản lý. 
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Trên đây là Thông báo về việc Tổ chức hoaṭ đôṇg vận tải “Thích ứng an 

toàn, linh hoaṭ, kiểm soát hiêụ quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 

Sở GTVT đề nghi ̣các cơ quan, đơn vị phối hợp thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bô ̣GTVT (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy; TT HDND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tinh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyêñ Thi ̣ Hoàng (báo cáo); 

- Tổng Cuc̣ Đường bô ̣VN; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, TP thuôc̣ tỉnh; 

- Đài PTTH Đồng Nai; Báo ĐN 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuôc̣ Sở; 

- Các đơn vị vâṇ tải; 

- Các đơn vị quản lý bến xe; 

- Các đơn vi ̣ quản lý khai thác bến thủy nôị điạ; 

- Đăng trang Web Sở; 

- Lưu: VT; PQLVTPT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Dương Maṇh Hưng 
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