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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:           /BGTVT-VT 

V/v: Triển khai chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại cuộc họp 

Thường trực Chính phủ về 

phòng, chống dịch Covid-19 

ngày 27 tháng 7 năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Cục Hàng không Việt Nam; 

- Cục Đường sắt Việt Nam; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 

- Cục Y tế giao thông vận tải; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai; 

- Báo Giao thông. 

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020, Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung về 

vận chuyển hành khách, cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc chung 

1. Thời gian áp dụng: Trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 28 

tháng 7 năm 2020. 

2. Áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo Công văn 

số 7234/BGTVT-CYT ngày 26 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Tiếp tục triển khai, phổ biến nhiều hình thức nội dung khuyến cáo cho 

người điều khiển và hành khách sử dụng phương tiện giao thông, đặc biệt trên 

phương tiện giao thông công cộng được biết và thực hiện đúng chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 Bộ GTVT tại Công văn số 2686/BGTVT-

BCĐ ngày 23 tháng 3 năm 2020. 

4. Hoạt động vận chuyển hành khách thực hiện theo Kế hoạch cụ thể được 

nêu tại Mục II dưới đây. 

5. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, 

Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng theo dõi, kịp thời 

hướng dẫn những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý (trong đó bao gồm cả 

phương án vận chuyển hành khách du lịch còn bị mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng 

sau 00 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2020).  
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II. Kế hoạch cụ thể 

1. Lĩnh vực Hàng không  

- Dừng toàn bộ các chuyến bay chở khách trên các đường bay nội địa 

đi/đến thành phố Đà Nẵng. Ưu tiên tăng chuyến để giải tỏa hành khách du lịch 

từ thành phố Đà Nẵng đi về các địa phương khác, trước 00 giờ 00 phút ngày 28 

tháng 7 năm 2020. 

- Các chuyến bay nội địa chở khách không đi/đến thành phố Đà Nẵng 

thực hiện bình thường. 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến bay không vận chuyển hành 

khách. 

2. Lĩnh vực Đường bộ 

- Dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe 

buýt đi/đến và trong thành phố Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do 

công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân, 

chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và 

các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe 

chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa; 

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt có hành 

trình qua thành phố Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ tại thành phố Đà Nẵng để 

đón, trả khách.  

- Chỉ đạo các Bến xe khách tại thành phố Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc 

dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh. 

- Trường hợp đặc biệt, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định. 

- Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt 

(không qua thành phố Đà Nẵng) thực hiện bình thường. 

3. Lĩnh vực Đường sắt 

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách xuất phát và kết thúc tại ga 

Đà Nẵng. 

- Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh: khai thác 

bình thường nhưng không được đón, trả khách tại ga Đà Nẵng (riêng các tàu 

khách SE5/SE6, SE9/SE10, SE21/SE22, SE27/SE28 đã xuất phát tại ga Hà Nội, 

ga Sài Gòn trước thời điểm 00 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2020 có hành 

trình qua ga Đà Nẵng thì được dừng, đỗ để trả khách tại ga Đà Nẵng). 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành 

khách. 



3 
 

4. Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa 

- Phối hợp với các địa phương dừng các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ 

ra đảo có điểm đi/đến là thành phố Đà Nẵng; trường hợp đặc biệt, Cục Hàng hải 

Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ thống 

nhất với Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành 

phố Đà Nẵng xem xét, quyết định. 

- Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành 

khách. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Bộ; 

- Cổng TTĐT Bộ GTVT; 

- Lưu: VT, VTải (Tu3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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