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Số: 17 /TB-SGTVT 

 

Tây Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc dừng các hoạt động vận tải hành khách 

 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 của Bộ GTVT về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở GTVT Tây Ninh thông báo: 

1. Dừng hoạt động đối với tất cả các loại hình vận tải hành khách trong nội 

tỉnh Tây Ninh và từ các tỉnh, thành phố khác đi, đến tỉnh Tây Ninh trong vòng 15 

ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 (bao gồm: xe khách tuyến cố định liên tỉnh, nội 

tỉnh; xe khách trung chuyển; xe khách theo hợp đồng; xe khách du lịch; xe taxi; xe 

buýt), trừ những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển người cách ly 

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

đón công nhân, chuyên gia, nhân viên làm việc của các doanh nghiệp, công ty, cơ sở 

sản xuất kinh doanh. 

Yêu cầu các đơn vị vận tải, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm. 

2. Giao Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và 

xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành nội dung thông báo này. 

Đề nghị UNBD các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh phối hợp kiểm tra, 

giám sát việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách nêu trên. Đề nghị Sở GTVT 

các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai thực hiện. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Tây 

Ninh tuyên truyền cho các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm theo chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 

-Bộ GTVT (b/cáo); 

-Tổng cục ĐBVN (b/cáo);  

-UBND tỉnh (b/cáo); 

-Ban CĐ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh (b/cáo); 

-MTTQ VN-Tỉnh Tây Ninh;  

-Ban QL Khu kinh tế, Liên đoàn LĐ, các sở, ngành tỉnh; 

-Báo; Đài PTTH Tây Ninh (nhờ đưa tin); 

-UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh; 

-Ban Giám đốc Sở; 

-Hiệp hội VT ô tô Tây Ninh; 

-Các bến xe khách, đơn vị vận tải có liên quan; 

-Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/hiện); 

-Ban biên tập Website Sở (Tư); 

-Lưu: VT, QLVT. 

GIÁM ĐỐC 
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