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Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện Ân Thi; 

     - Công an huyện Ân Thi. 

 
Thực hiện Công điện số 2745/CĐ-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, khống chế 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải đã ban hành Văn bản số 2736/SGTVT-QLVT&PT 

ngày 04/11/2021 để khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát, khống chế 

dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên. Trong đó quy định “Từ 00h00 ngày 05/11/2021 cho đến khi có 
thông báo mới: Tạm đóng cửa các bến xe khách, bến khách ngang sông; tạm 

dừng hoạt động các tuyến xe khách (cố định, hợp đồng, du lịch, xe buýt) liên tỉnh, 
nội tỉnh và xe taxi”.  

Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân cho biết phương tiện 89B-013.56 - 

Nhà xe Trọng Hiền (Chủ xe có địa chỉ tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh 
Hưng Yên) vẫn hoạt động, trên xe có chở 10 người về tỉnh Hưng Yên dự kiến vào 

ngày 09/11/2021. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại cơ quan cho thấy phương tiện chưa 

được cấp phép kinh doanh do trước đây xe thuộc HTX vận tải Phố Thi nhưng đã 

ngừng hoạt động và nộp trả phù hiệu xe hợp đồng từ tháng 07/2021; tiến hành 

kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình trên hệ thống của Tổng cục ĐBVN từ 

ngày 05/11/2021 đến ngày 08/11/2021: Phương tiện 89B-013.56 di chuyển vào 

các tỉnh phía Nam như: Cần Thơ, Kiên Giang, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại;  

Để đảm bảo thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh và trật tự an 

toàn giao thông trong hoạt động vận tải, xử lý nghiêm, kịp thời đối với vi phạm. 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên đề nghị: 

1. UBND huyện Ân Thi: Chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND xã Hồng 

Quang kiểm tra, xác minh, xem xét xử lý vi phạm đối với phương tiện vẫn vận 

chuyển người trong thời gian phải tạm dừng hoạt động; yêu cầu lái xe, nhân viên 

phục vụ trên xe thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, khai báo y tế, thực hiện các 

quy định phòng chống dịch; đồng thời ghi lại chi tiết và cung cấp hành trình di 

chuyển của xe, danh sách hành khách (nếu có) từ khi xuất phát cho đến khi kết 

thúc hành trình để tiến hành rà soát, truy vết nếu có ca Fo trong quá trình vận 

chuyển; xem xét xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

2. Công an huyện Ân Thi chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh,  

xem xét xử lý vi phạm đối với phương tiện 89B-013.56; tăng cường kiểm tra, 
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giám sát và xử lý nghiêm đối với trường hợp lái xe, phương tiện và đơn vị vận tải 

vi phạm (nếu có) về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Ân Thi và Công an huyện Ân 

Thi quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như  trên; 
- UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Điều hành vận tải và kiểm tra tải trọng xe; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Thế Hoàng 
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