
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:              /SGTVT-QLVT 

V/v điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về 

tổ chức hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe ô tô đi/đến Cảng hàng không 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

              Thanh Hóa, ngày         tháng 10 năm 2021 

    

     Kính gửi:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân; 

- Cảng hàng không Thọ Xuân; 

- Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân; 

- Các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô. 

          

   

Ngày 10/10/2021, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa đã có Công văn số 

4979/SGTVT-QLVT về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 

hành khách bằng xe ô tô đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Thực hiện Công văn số 15813/UBND-CN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc điều chỉnh hoạt động vận chuyển hành khách từ Cảng Hàng 

không Thọ Xuân về các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giao thông vận tải Thanh 

Hóa thông báo điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn như sau: 

1. Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 2, tại mục 2.1, Công văn số 4979/SGTVT-

QLVT ngày 10/10/2021 của Sở GTVT, cụ thể: 

- Theo Công văn số 4979/SGTVT-QLVT nội dung: “Xe hợp đồng, xe du 

lịch, xe taxi của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã được Cảng 

hàng không Thọ Xuân ký hợp đồng hoạt động tại Cảng để vận chuyển hành khách 

về nơi cư trú trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Thanh Hóa”. 

- Nay điều chỉnh thành: “Xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi của các đơn vị 

kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã được Cảng hàng không Thọ Xuân ký hợp 

đồng hoạt động tại Cảng để vận chuyển hành khách về nơi cư trú của địa phương 

nếu nhận được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

huyện, thị xã, thành phố”. 
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2. Điều chỉnh gạch đầu dòng thứ 2, tại mục 2.4, Công văn số 4979/SGTVT-

QLVT ngày 10/10/2021 của Sở GTVT, cụ thể: 

- Theo Công văn số 4979/SGTVT-QLVT nội dung: “Yêu cầu lái xe, phụ xe 

(nếu có) phải có xác nhận tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phòng Covid-19 và phải có 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng 

nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ”. 

- Nay điều chỉnh thành: “Yêu cầu lái xe, phụ xe (nếu có) phải có xác nhận 

tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 sau 14 ngày tiêm và phải có kết quả xét 

nghiệm âm tính với Covid-19 còn thời hạn trong vòng 72 giờ”. 

3. Các nội dung khác thực hiện theo Hướng dẫn của Sở GTVT Thanh Hóa 

tại Công văn số 4979/SGTVT-QLVT ngày 10/10/2021. 

Sở GTVT Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, 

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);        

- Công An tỉnh;                                    

- Sở Y tế;                                        (để phối hợp); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố         

- Báo TH, Đài PT&TH tỉnh (để tuyên truyền); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLVT(100b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Quốc Tuấn 
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