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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

          Hưng Yên, ngày       tháng  9 năm 2021 

         Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hải Phòng  

Thực hiện Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về 

các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tiếp tục dừng mọi 

hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh, taxi, xe hợp đồng, du lịch, xe khách liên 

tỉnh, vận tải khách ngang sông cho đến khi có thông báo mới. 

Qua phản ánh của người dân vào hồi 12h35 ngày 05/9/2021 xe khách 

mang biển số 15B-034.60 (Nhà xe Xuân Sơn) vẫn hoạt động vận chuyển và thực 

hiện đón, trả khách trên QL39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên; tiến hành tra cứu 

biển số xe trên Hệ thống dữ liệu từ thiết bị GSHT của Tổng cục ĐBVN cho biết 

phương tiện thuộc Công ty TNHH Xuân Sơn do Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 

cấp phù hiệu (xe chạy tuyến cố định) và quản lý.  

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên và xử lý kịp thời 

đối với hành vi vi phạm, Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị Sở Giao thông 

vận tải Hải Phòng xác minh và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của đơn vị vận tải, 

lái xe đồng thời thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Giao thông vận tải Hưng 

Yên biết để phối hợp quản lý. 

 Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 

quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Quản lý bến xe, bến thủy; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Thế Hoàng 
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