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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch Covid-19 
 
 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả 

nước. Để kịp thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng đối với lĩnh vực vận tải. Sở Giao thông vận tải thông báo việc tổ 

chức thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách từ tỉnh Sóc Trăng đến các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và ngược lại, cụ thể: 

1. Tạm dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt từ tỉnh Sóc 

Trăng đến Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải 

Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, 

Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình 

Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền 

Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu và chiều 

ngược lại. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương 

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh 

nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các trường hợp này phải thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.  

2. Các phương tiện vận chuyển hành khách có hành trình đi qua tỉnh Sóc Trăng không 

được dừng đỗ đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian thực hiện từ 00 giờ 00 phút ngày 06/7/2021 đến khi có thông báo 

mới. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Thanh Tra Sở; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Các đơn vị bến xe khách; 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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