
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 40/SGTVT 

 

           Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2022 

 

V/v Hoạt động vận tải hành 

khách trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán 2022 của các tuyến 

cố định liên tỉnh từ Tây Ninh đi 

các tỉnh, thành phố và ngược lại, 

đảm bảo yêu cầu phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 

 

 

 

Kính gửi:  

-Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 

-Hiệp hội vận tải ô tô Tây Ninh; 

-Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định  

khai thác tuyến đi/đến Tây Ninh và ngược lại; 

-Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông và kiểm soát tốt dịch Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải, phục 

vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Sở GTVT Tây 

Ninh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SGTVT ngày 20/12/2021 về tổ chức phục 

vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, 

chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 2022. 

Để tổ chức hoạt động vận tải hành khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

2022, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Sở GTVT Tây Ninh tổ chức hoạt động 

các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Tây Ninh đi đến các tỉnh, thành 

phố và ngược lại, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như 

sau: 

1. Thời gian thực hiện: từ 12 giờ 00 ngày 15/01/2022. 

2. Biểu đồ chạy xe các tuyến cố định được niêm yết trên Trang thông tin điện 

tử của Sở GTVT Tây Ninh (địa chỉ: sogtvt.tayninh.gov.vn; Mục: BIỂU ĐỒ TUYẾN 

VTHK CỐ ĐỊNH). 



3. Về thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19: Đề nghị các đơn 

vị, cá nhân có liên quan thực hiện theo Hướng dẫn 05/HD-SGTVT ngày 24/10/2021 

của Sở GTVT Tây Ninh và chấp hành theo hướng dẫn của địa phương nơi đến. 

4. Giao Thanh tra Giao thông vận tải chủ trì cùng Phòng Quản lý vận tải, 

Phương tiện và người lái tổ chức kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Hướng dẫn 05/HD-SGTVT ngày 24/10/2021 của Sở GTVT Tây 

Ninh. 

Kính đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp phổ biến, 

triển khai cho các bến xe khách có liên quan phối hợp thực hiện và thông báo hoạt 

động của các đơn vị vận tải do tỉnh, thành phố quản lý. 

Sở GTVT Tây Ninh thông báo và đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách theo tuyến cố định; các bến xe khách; các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, 

phối hợp, triển khai thực hiện, đảm bảo chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng, 

chống dịch Covid-19./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (báo cáo); 

- UBND tỉnh, Sở CHPCD tỉnh (báo cáo); 

- Sở Y tế; Công an tỉnh (phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, TP TN (phối hợp); 

- Báo, Đài PTTH Tây Ninh (đưa tin); 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

 GIÁM ĐỐC 
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