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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 1`IlAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

` 

ỦY BANẨNHẬN DÂN 
ỊHANH PHO ho CHI MINH 
SƠ GIAO THONG VẬN TẢI 

Số: 7040/TB-SGTVT Thành phố Hồ ChíMinh, ngày O8 tháng 7 năm ắ02l
\ 

HỎA TỐC i

\ THÔNG BÁO 
Về tỗ chức hoạt động vận tải đường bộ Và đường thủy đảm bảo an toàn ắtong inh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

~ 

2`279/'UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2Ọ21 của Ủy ban nhân dận thành p Ô 

Vê áp dụng các biện pháp theo tinh thân nội dung Chi thị Sô 16/CT-T g 

ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chinh phủ, Sở Giao thông Vận iải 
Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức hoạt động vận tái trên địa bhnZ 
Thành phổ Hồ Chí Minh trong vòng 15 ngày ke từ 00 giờ ngày 09 tháng 7 

năm 2021 như Sau: \ 

Căn cứ chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phổ tại Công Văn 

I. Đối với hoạt động vận tải khách đường bộ bằng ô tô i 

1. Dừng tẩt cả hoạt động kinh doanh Vận tải hành khách bằng ôtô trên ia 

bàn Thành phổ Hồ Chí Minh (bao gồm: Xe buýt, Xe taxi, Xe hợp đồng, Xe u 

lịch, xe trung chuyển và xe vận tải khách theo tuyến cổ định liên tinh đì, đến và 

đì qua Thành phố Hồ Chí Minh); Trừ các trường hợp vì lý do công vụ, Xe đira 
đón Công nhân, chuyên gia, người cách ly và một Sổ Xe taxi được Sở Giiao 
thông Vận tải công bố hoạt động phục Vụ Vận chuyễn người dân đển, đi từ bệhh 
V'iện, trung tâm y tế trong trường lìợp cần thiết. 

2. Các trường hợp được phép hoạt động phải đáp ứng các quy định ề 

phòng, chông dịch COVID-19; trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm các vân đê S , Z 

a) Đổi với các chuyến Xe đưa đón công nhân, chuyên gia: 

- Phương tiện, phải được khử khuẩn, tất cả các chuyển Xe đều phải đám bầo 
v'iệp Vận chuyên tôi đa không quá 50% Sức chứa, không quá 20 người/chuyển, 
ngôi Xen iíẽ, ngôi cách hàng ghê. i 

- Người ngồi trên Xe phải đeo khẩu trang, thực hiện rửaltay bằng dung dịhh 
Sát khuân, được kiêm tra y tê trước khi lên Xe và khai báo y tê theo quy định. Ì 

- Ngirời đứng đầu đơn Vị phải quy định Cụ thể và cổ định tuyến, Chilyến i e, 

người ngôi trên Xe đê đảm bảo công tác truy Vêt khi có Xảy ra tình huông dịch 
bệnh COVID-19. 

- Các phương tiện Vận chuyễn công nhân, 'chụyên gia từ Ìhành phổ Hồ hí 

Minh đi các tính, thành phô; các tinh, phô đên Thành phô Hô Chí Minh Yà 
phương tiện đi qua địa bàn Tlìành phô Hô Chí Minh thực hiện theo hướng ân



của Tông Cục đường bộ Việt Nam tại Công Văn số 465 8/TCĐBVN-VT ngàyi08 
tháng 7 năm 2021 và Sở Giaoq thông vận tải tại Công Văn số 7030/SGTVT-Ii<T i 

ngày 08 ngày 7 tháng 2021 đê tạo thuận lợi (tạo luông Xanh) cho phương tịện
i 

vận Chuyên chuyên gia, công nhân, được ưu tiên trong thời gian Thàlih phố Hồ i 

Chí Minh thực hiện theo Chỉ thị Sô 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 qủa \ 

Thủ tướng Chính phủ. 
\

i 

Ịì) Xe taxi đưoc Sở Giao thông vận tái công bố hoạt động phục Vụ i 

chuyên người dân đên, đi tù bệnh Viện, trllng tâm y tê trong trường họp cấp thiết; \ 

- Thực hiện đúng mục đích do Sở Giao thông Vận tải thông báo Và theo Ộhỉ i 

đạo của Uỷ ban nhân dân thành phô hoặc SỞ Y tê. t

i 

- Vận Chuyển không quá 50% Sức chứa, tất cả người ngồi trên Xe phải tiliực
i 

hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang klìi Sử dụng dịch vụ theo đúng quy địljílhị
i 

không sử dụng hệ thống điều hòa và bắt buộc mở của kính xe trong quá trì i 

phục Vụ hành khách. Trên Xe có trang bị nước Sát khuẩn Và thực hiện việc ử \ 

khuẩn phương tiện hằng ngày. \ 

- Từ chổi vận chuyến hành khách không chấp hành theo quy định.
` 

II. Đối với hoạt động dịch vụ vận chuyễn hành khách và hàng hóa bẳng 
xe mô tô \ 

1. Dừng hoạt động dịch Vụ Vận chuyển hành khách bằng Xe mô tô (bào 
gôm Xe có Sử dụng phân mêm ứng dụng công nghệ kêt nôi Với hành kháhh

i 

Và Xe ““ôm”'). \ 

2. Đổi Với dịch Vụ Vận chuyển hàng hóa bằng Xe mô tô được phép hhạt
i 

mr 
f,X' 

động Và phải thực hiện theo các hướng dân như Sau: 
iã 

' 
. u , . A Â I \ A Ã A i

f 

- Đôi VỚI lai Xe: Luon đeo khau trang trong qua trình Vạn chuyen, mua, ` ạn S 

sản phẩm vậ giao cho khách hàng (giữ khoảng cách 2m trong quá trinh giao, 
.ìA0` 

nhận Sản phâm); khai báo y tê theo quy định. 
- Đổi với hành khách Sử dụng dịch Vụ mua hàng phải đeo iđlẩu trang khi 

nhận hàng hoá; Sau khi nhận hàng hoá: Loại bó bao bì - Rửa tay ngay băng Xà 
phòng/dung dịch Sát khuẩn - Vệ sinh sản phẩm Vừa nhận (nếu là hàng h a); 

khuyến khích Sứ dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt,... 

- Đối với đon Vị Cung ứng dịch Vụ ứng dụng Công nghệ: lập Và lưu trữ t ên 
phần mềm danh sách phương tiện, lái Xe, hành khách đặt hàng, tuyến đường; và 
các địa điểm trong quá trình di chuyễn, ..., để cung Cấp thông tin cho cơ quati có 

thẩm quyền (nếu có yêu cầu) và kịp thời thông tin đến cơ quan có thầm quyềlìi về 
Các trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triễn khai các biện p áp 
phòng, chống dịch COVID-19.

* 

III. Đối với hoạt động vận tải hàng hoá đường bộ bằng ô tô 

1. Cặc loại Xe ô tô chở hàngz Ô tô tải được phép hoạt động trên địa àn
i 

Thành phô Hô Chi Minh theo Quyêt định Sô 23/2019/QĐ-UBND ngày 16 th ng 
9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phổ về sửa đổi, bổ sung một số điều ủa 

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 quy định về hạn



chẦể và rtzấpyphép ô tô chở hàng, ộẮtô tải lưu thông trong khu Vực nội đô thành hhổ 
Ho'Ch1 ĨẸĂIHỈỆ, thẵo hẹ thong bien báo hlệu đường bộ trên đuờng và phải tịiieo 
hưong dan cua Tong cục Đường bộ Việt Nam tại Công Văn Sô 45 88/TCĐBÝN- 
VT ngày 06 tháng 7 năm 2021.

ị 

2. Lái Xe, ngườiNbốc xếp, dỡ hàng_ hóa theo xe được xét nghiệm SARS- 
COV-2 theo hướng ,dân tại Công Văn Sô 898/BYT-MT ngày 07 tháng 02 năm 
2021 và Công Văn Sô 4351lBYT-MT ngày 28 tháng 5 năm 2021 Và Công điện số 
973/CĐ-BYTNngày 30 tháng 6 nãln 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường ph” ng 
chông lâx nhiêm SARS-COV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương iiện 
Vận chuyên hàng hóa.

\ 

3. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Thàlìh phố Hồ Chí Mính đi các 
tỉnh, thành phố; các tinh, thành phố đến Thành phổ Hồ Chí Mình và phương iện 

đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Tổng ục 

đường bộ Việt Nam tại Công Văn Sổ 4658/TCĐBVN-VT ngày 08 tháng 7 ăm 
2021 Và Sở Giao thông Vận tải tại Công Văn Số 7030/SGTVT-KT ngày 08 ng`y 7 

tháng 2021 để tạo thuận lợi (tạo luồng xarlh) cho phương tiện Vận Chuyễn đ ỢC 
ưu tiên trong thời gian Thành phổ Hồ Chí Minh thực hiện theo Chí thị số 16/ T- 

Tĩg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
X 

IV. Đối với hoạt động Vận tải đường thủy ị 

1. Dừng hoạt động các bến khách ngang Sông, bến thủy nội địa vận tải hậllh 
khách công cộng (trừ ̀ các bến Cần Giờ - Cần Giuộc, Cần Thạnh - Thạnh Anị và 
Thạnh An - Thiêng Liêng). 

2. Bến phà Bình Khánh, Cát Lái Vẫn duy trì hoạt động. Việc Vận chuyển 
hành khách phải bảo đảm tôi đa không quá 50% sức chứa; hành khách phải mạng 
khâu trang; bảo đảm hành khách giữ khoảng Cách an toàn phòng chông "_ch 

COVID-19 trên phưong tiện và tại khu Vực nhà chờ theo quy định, thực hiện ai 

báo y tế theo quy Trên phưqng tiện phải trang bị dung địch khử khuẩn, t ực 
hiện việc khử khuân tmớc, Sau Inôi chuyên và cuôi môi ngày.

~ 

3. Đổi với các phương tiện tàu biển nước ngoài, tàu biển nội địa, phư g 

tiện thủy nội địa Vào, rời Cảng biên Thành phô Hô Chi Minh, tât cả Các thu ên 
trướng, thuyên viên không được lên bờ. Đôi với các phương tiện thúy nội địa, i 

' A 
Vào, rời cáng, bên thủy nội địa, thuyen trưỏng, thuyền viên hạn chế lên bờ (Chí Cử 
01 người đại diện Iàln thủ tục cảng Vụ Va phải thực hiện nghiêm các quy đinh 
phòng chống dịch theo quy định). 

V. Tổ chức thực hiện i 

1. Yêu cầu các đơnlvị kinh đoaílh Vận tải hành khách', hàng hóa; đơn Vị 
khai thác bên Xe, cảng, bên phà, bên khách ngang Sông và bên thủy nội địa; 

c'c 

cá nhân, tô chức Sử dụng dịch Vụ Vận tải băng đường bộ và đuờng thủy th__ C 

hiện nghiêm các nội dung nêu trện và các quy định Vê phộng, Chông dịbh 
COVID-Ị9 của Chính phu, Bộ Y tê, Bộ Giao thông vận tải, Uy ban nhân dận 
thàrửl phô Và phương án tô chức hoạt động vận tái của các địa phuơng liện qu



2. Đề nghị Công an Thành pịlố Hồ Chí Mình, Ủy ban nhân dân thàtllì Ịhổ \ 

Thủ Đức Và các quận, huyện phôi hợp tăng cường công tác kiểm tra, Xử lý 
nghiêm các trường hợp Vi phạm'tr0ng công tác phòng, chống dịch COVID- 19 \ 

trên địa bàn quản lý liên quan đên hoạt động Vận tải. 

3. Gíao Thar1Ỉ1_tra SỞ Giao thông Vận tải chủ động Và phối hợp với ực \ 

lượng chức nãng kiêm tra, Xử lý lìghìêm các hành Vi Ví phạm thuộc thẩm quj en 
theo quy định. Ầ 

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn Vị, cá nhân và tổ chức có 11ên
\ 

quan bíêt và triên khai thực híện./ 

N07" nhận: GIÁM ĐỐC
\ 

› Như trên; 
- Bộ Gíao thông vận tải; 
- Thường (rực Thành ủy "báo cá0'”; 
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; 
- Tổng Cục Đường bộ ViệtNam; 
- Sờ GTVT tỉnh, tlìành phố; 
- Sở Tài Chính; Sờ Y tế; SỞ TTTT; SỞ KHĐT; 
- Công an thành phổ; 
- Liên đoàn Lao động thành phổ; 
- Ban Quản lý KCX, KCN thành phổ; 
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố; 
- UBND Quận, huyện và TP Thù Đức; 
- Các hiệp hội vận tải trên địa bàn thành phổ; 
- CƠ quan báo, đài ““phổi hợp thông tỉn"; Ầ 

- Các đơn Vị kinh doanh Vận tải khách đường 
bộ, đường thủy;

\ 

- Các bến Xe khách liên tỉnh, cảng, bến phà, 
bến khách ngang Sông và bến thủy nội địa; 
- Ban GĐ Sở GTVT; \ 

- Các phòng, đơn Vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VTĐB.QV. Q 

~~ ọ/1 I 

ran Quang Lâm
\

~
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