UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:

/SGTVT-KHTCVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày

tháng 11 năm 2021

V/v tổ chức khôi phục tạm thời hoạt
động vận tải hành khách liên tỉnh
Gia Lai - Kon Tum.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách.
- Các bến xe khách: Ayun Pa, Krông Pa, Kon Tum.
Thực hiện 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;
Căn cứ Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2021 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; Chỉ thị
số 13/CT-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục triển khai cấp
bách công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh
tỉnh Gia Lai.
Theo văn bản số 2302/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 10/11/2021 của Sở Giao
thông vận tải Kon Tum về việc thống nhất khôi phục lại hoạt động hoạt động vận tải
hành khách liên tỉnh Kon Tum đi Gia Lai và ngược lại; trên cơ sở đăng ký và đảm
bảo phương án phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị vận tải, bến xe; Sở
GTVT Gia Lai thông báo tổ chức khôi phục tạm thời hoạt động vận tải hành khách
liên tỉnh Gia Lai - Kon Tum như sau:
1. Khôi phục hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Kon Tum
và ngược lại giữa các vùng công bố dịch cấp độ 1 và cấp độ 2 kể từ ngày ký văn bản
này; riêng đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định thực hiện theo phụ lục
gửi kèm và xe buýt liên tỉnh thực hiện theo thông báo của Sở GTVT tỉnh Kon Tum.
2. Yêu cầu các bến xe, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch bệnh theo hướng dẫn ban hành kèm theo văn bản 2511/SGTVTKHTCVT ngày 30/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai và hướng dẫn của địa
phương nơi đến.
Đề nghị Sở GTVT Kon Tum phối hợp thông báo cho các cơ quan, đơn vị có
liên quan biết, phối hợp quản lý và chỉ đạo các đơn vị khai thác tuyến xe buýt Kon
Tum - Gia Lai hoạt động không quá 70% tần suất, chở không quá 50% số người trên
phương tiện (Vì cấp độ dịch hiện tại tại nơi đến của tuyến xe buýt là cấp độ 2).

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;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở GTVT tỉnh Kon Tum (ph/h);
- Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở TT&TT (ph/h);
- UBND các huyện, TX, TP (ph/h);
- Đài PT-TH, Báo Gia Lai;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, KHTCVT(H).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hạnh

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI
(Kèm theo văn bản số
/SGTVT-KHTCVT ngày 16/11/2021 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai)
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Tên đơn vị vận tải/ tuyến hoạt
động tạm thời
BX Ayun Pa - BX Kon Tum
Công ty CP VT và TM Phố Núi
HTX VTCG Hiệp Thành
BX Krông Pa - BX Kon Tum
HTX Vận tải DV Phương Nam
HTX DV VT Phước An Gia Lai
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Ghi chú:
- Công ty CP VT và TM Phố Núi (81B01817), HTX DV VT Phước An GL (81B01800), HTX VT DV Phương Nam (81B01908, 81B1473,
81B00169), HTX Vận tải CG Hiệp Thành (81B01304).
- Các xe chạy theo lịch ngày như trên gồm: Ký hiệu 1 = 1 chuyến (xe) đi và về.
- Trường hợp đơn vị thay đổi biển số xe thì thông báo về Sở GTVT để cập nhật, thông báo cho các cơ quan, đơn vị.

