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THÔNG BÁO
Về tổ chức hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô đảm bảo an toàn trong
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An
Thực hiện theo chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với
người tỉnh Long An, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn Long An trước tình hình diễn biến phức tạp, Sở Giao thông vận
tải Long An thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trên địa
bàn tỉnh Long An kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến khi có
thông báo mới như sau:
1. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
a) Tiếp tục tạm ngưng các hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo
Thông báo số 2494/TB-SGTVT ngày 31/5/2021 và Thông báo số 2574/TBSGTVT ngày 01/6/2021 của Sở Giao thông vận tải Long An về tổ chức thực
hiện hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Long An.
b) Tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh
Long An. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu và đảm bảo người dân đi, đến các Bệnh
viện, Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết, các đơn vị kinh
doanh vận tải bằng xe taxi đăng ký danh sách phương tiện (theo mẫu) gửi Sở
Giao thông vận tải Long An để được cấp phù hiệu quản lý riêng. Số lượng
phương tiện đăng ký tối đa không quá 10% số lượng phương tiện đơn vị quản
lý. Trong quá trình hoạt động phương tiện và lái xe taxi phải đáp ứng các quy
định phòng chống dịch, đặc biệt tuân thủ Thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của Bộ Y tế.
2. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm túc an toàn phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa theo “Hướng dẫn hoạt đ
ộng vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm
bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa” đính kèm theo công văn số 3433/TCĐBVN-VT
ngày 31/5/2021 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.
3. Thanh tra Sở Giao thông vận tải
Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp phòng, ban và đơn
vị có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát các nội dung tại Mục 1 và Mục 2
nêu trên; đồng thời chủ động, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định; báo cáo Sở Giao thông vận tải các trường hợp
vướng mắc hoặc ngoài thẩm quyền xử lý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp
thời chỉ đạo.
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Sở Giao thông vận tải Long An thông báo đến các cá nhân, đơn vị có liên
quan được biết và triển khai thực hiện./
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện; thị xã, thành phố (phối hợp);
- Các đơn vị vận tải,
- Thanh tra Sở GTVT (thực hiện);
- Báo; Đài phát thanh và truyền hình Long An (nhờ đưa tin);
- Trung tâm ĐT&ĐHVT;
- Phòng: QLĐT Tân An; QLĐT Kiến Tường (phối hợp);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện (phối hợp);
- Ban biên tập Website Sở (đưa tin);
- Lưu: VT, QLVT-PT&NL.DA
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DANH SÁCH
XE TAXI HOẠT ĐỘNG ĐƯA RƯỚC BỆNH NHÂN
(kèm theo công văn số
/SGTVT-VT ngày …../……/2021)
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