
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLVTPT&NL 

V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành 

khách đi/đến địa bàn xã Đạ Oai huyện Đạ 

Huoai và huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.    

Phú Thọ, ngày        tháng 11 năm 2021 

 
 

 

 

 Kính gửi:  

 - Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

 - Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 

 

Sở Giao thông vận tải Phú Thọ nhận được Văn bản số 1865/SGTVT-

QLVTPTNL ngày 15/11/2021 của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng về việc tạm 

dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn có dịch Covid-19 cấp độ 3, 4. 

Để phối hợp thực hiện nội dung văn bản nêu trên; Sở Giao thông vận tải 

Phú Thọ thông báo và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô 

tô (xe tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh Phú Thọ đi/đến xã Đạ 

Oai huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/11/2021 cho 

đến khi có thông báo mới. Các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách có lộ 

trình qua địa bàn nêu trên không được dừng đỗ, đón trả khách. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

   

Nơi nhận:                         

- Như trên (Thực hiện); 

- Bộ GTVT (B/cáo); 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Thanh tra Sở; QLVT,PT&NL (t/h) ; 

- Trang thông tin điện tử của Sở (V/P thực hiện) ; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trịnh Văn Trung 
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