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Số:         /TB-SGTVT                        Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc các phƣơng tiện đƣợc phép hoạt động phục vụ hành khách đi/đến 

Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh  

  
  
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai một số giải pháp cấp bách về phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

Nhằm giải tỏa hành khách đi/đến tại Cảng hàng không Quốc tế Cam 

Ranh. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo các nội dung sau: 

- Cho phép các phương tiện (có danh sách kèm theo) được phép hoạt động 

vận chuyển hành khách từ Cảng hàng không quốc tế Cam ranh đến các huyện, 

thị, thành phố trong tỉnh và ngược lại. 

1. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia vận chuyển. 

 - Đơn vị được phép hoạt động vận chuyển hành khách phải đảm bảo 

phương tiện chở tối đa không quá chở quá 50% sức chứa, ngồi xen kẽ, ngồi cách 

hàng ghế và thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (tại Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 

30/6/2021 của Bộ Y tế), Bộ Giao thông vận tải; thực hiện nghiêm thông điệp 

“5K” của Bộ Y tế gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai 

báo y tế...  

 - Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, sát khuẩn phương tiện, ghi chép 

đầy đủ thông tin hành khách, hành trình, điểm đi, điểm đến và lưu trữ theo quy 

định để cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan chức năng thực hiện truy 

vết trong công tác, phòng chống dịch Covid-19. 

 - Mỗi xe 01 tài xế cố định không thay đổi trong quá trình khai thác vận 

chuyển; Khi có sự thay đổi phải thông báo Sở Giao thông vận tải để xem xét 

điều chỉnh.  

- Tài xế luôn đeo khẩu trang và mang theo giấy xét nghiệm SARS-CoV-2  

âm tính để xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

- Từ chối vận chuyển đối với các hành khách không có giấy xét nghiệm 

SARS-CoV-2  âm tính; hành khách không chấp hành các quy định về phòng 

chống dịch bệnh.  

 - Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật, về việc triển khai, 

áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại đơn vị và trong quá 

trình vận chuyển hành khách. 

2. Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh. 

- Chỉ cho phép phương tiện, tài xế theo danh sách đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu về phòng chống dịch ra/vào Sân bay. 

- Điều phối hoạt động vận chuyển đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch 

theo quy định. 



3. Công An tỉnh: 

Đề nghị chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, 

thành phố, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh tăng cường kiểm tra các phương tiện, tài xế việc chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch  Covid-19 tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và thông 

báo này; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đủ điều kiện hoạt động; xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm.    

 4. Phòng Quản lý vận tải phƣơng tiện và ngƣời lái: 

 - Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 

trong và ngoài tỉnh để tham mưu kịp thời Lãnh đạo Sở triển khai các văn bản 

của cơ quan cấp trên trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu: Vừa 

chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải.   

 - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra qua thiết bị giám sát hành trình đối với 

phương tiện vận tải trên; kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý theo quy định. 

5. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19 trên 

các phương tiện kinh doanh vận tải. Phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý 

nghiêm các vi phạm theo quy định. 

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương, triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: (VBĐT)  

- UBND tỉnh;        

- BCĐ phòng, chống dịch tỉnh;   (báo cáo)     

- Giám đốc Sở;  

- Công An tỉnh; 

- Sở Y tế;   

- Cảng hàng không QT Cam Ranh;    (Phối hợp) 

- Sở Thông tin & Truyền Thông; 

- Đài PTTH, Báo Khánh Hoà;  

- Thanh tra Sở; Phòng QLVTPT&NL;            

- Các đơn vị VT đã đăng ký hoạt động;   (thực hiện)                                                          

- Đăng Website Sở;                               

- Lưu: VT,QLVTPT&NL. 

          KT.GIÁM ĐỐC 
          PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

              Cao Tấn Lợi 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC PHƢƠNG TIỆN THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNH 

ĐI/ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH  
 

(Đính kèm theo thông báo số        /TB-SGTVT  ngày 10/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Khánh Hòa) 

 

STT Biển số xe Tên lái xe 
Loại 

hình 

Số điện 

thoại lái xe 
Ghi chú 

I. Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải Đất Mới  
01 79B03142 Trần Minh Quang   Xe buýt 0584569570  
02 79B03149 Nguyễn Duy Hải Xe buýt 0905915165  

II. Công Ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Du Lịch Quốc Tế  
03 79A16430 Trần Ngọc Thạnh Xe taxi 0765816816  
04 79A16232 Trần Kim Hoàng Xe taxi 0354960414  
5 79A14976 Bùi Hải Chi Xe taxi 0901218497  
06 79A11546 Trần Minh Vương Xe taxi 0327218376  
07 79A06559 Mai Xuân Vỹ Xe taxi 0928511679  
08 79A10593 Ngô Thanh Hải Xe taxi 0362858394  
09 79A11511 Võ Thành Hòa Xe taxi 0931610699  
10 79A06957 Thái Anh Quỳnh Xe taxi 0899312960  
11 79A16529 Nguyễn Thanh Tú Xe taxi 0905384578  
12 79A06482 Nguyễn Thanh Tùng Xe taxi 0779557751  

III. Công ty Cổ Phần SUNTAXI  
13 79A10419 Nguyễn Ngọc Cường Xe taxi 0972637337  
14 79A10368 Nguyễn Trọng Thoại Xe taxi 0988606660  
15 79A10660 Nguyễn Thanh Huân Xe taxi 0901016179  
16 79A16935 Nguyễn Hữu Tri Xe taxi 0702503101  
17 79A16875 Phạm Ngọc Khanh Xe taxi 0933562435  
18 79A16848 Hoàng Thế Viên Xe taxi 0901911967  
19 79E00061 Lục Thanh Xuân Xe taxi 0906499846  
20 79E00012 Nguyễn Doãn Chiến Xe taxi 0703320017  
21 79A15439 Nguyễn Ngọc Đạt Xe taxi 0931828316  
22 79E00066 Hồ Hữu Quốc Xe taxi 0971723327  

IV. Công ty Cổ phần Á Châu  
23 79A03087 Nguyễn Ngọc Anh Xe taxi 0817177048  
24 79A21714 Nguyễn Tiến Huy Xe taxi 0816333535  
25 79A22128 Nguyễn Anh Tuấn Xe taxi 0868635113  
26 79A21692 Lê Thanh Việt Xe taxi 0988698101  
27 79A21691 Hoàng Sơn Vân Xe taxi 0941356113  
28 79A22378 Phạm Ngọc Thanh Xe taxi 0938541641  
29 79A22135 Phạm Văn Cường Xe taxi 0965808809  
30 79A21789 Lê Nhất Duy Xe taxi 0915713232  
31 79A21651 Trần Minh Khoa Xe taxi 0961780593  
32 79A22212 Nguyễn Khoa Lân Xe taxi 0916816907  



 

Ghi chú: Mỗi phương tiện một lái xe cố định không thay đổi lái xe chưa được 

thống nhất Sở Giao thông vận tải. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Công ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam tại Khánh Hòa  
33 51F72168 Võ Thái Thanh Mi Xe taxi 0793692393  
34 51F79483 Trần Quốc Bảo Xe taxi 0919440272  
35 51F75203 Vương Lộc Ninh Xe taxi 0964419289  
36 51F76879 Phạm Công Lộc Xe taxi 0988805620  
37 51F64916 Trương Hoài Vũ Xe taxi 0935717637  
38 51F70465 Hồ Quí Hải Xe taxi 0399682794  
39 51F72746 Trần Phi Hùng Xe taxi 0792823757  
40 51F67719 Diệp Công Tuấn Xe taxi 0393607482  
41 51F70041 Trương Quốc Hưng Xe taxi 0908595394  
42 51F73067 Lê Trọng Dư Xe taxi 0397926146  
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