
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 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. 

          

   

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải Ban Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành 

khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng 

không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải Ban hành quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa 

chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19; 

Căn cứ Thông báo số 249/TB-UBND Ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về kết luận của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thanh Hóa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh tại buổi đi khảo sát thực tế chuẩn bị các điều kiện mở lại các 

đường bay tại Cảng hàng không Thọ Xuân; 

Sở GTVT Thanh Hóa 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 kể từ ngày 

11/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021 như sau: 

1. Đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ có vé máy 

bay đến Cảng hàng không Thọ Xuân để thực hiện các chuyến bay: 

1.1. Quy định đối với hành khách: Đảm bảo phải đáp ứng quy định đối với 

hành khách tại khoản 1, phần IV của quy định tạm thời triển khai các đường bay 

nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19 kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của 

Bộ GTVT. 

1.2. Đối với hành khách cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Được sử dụng 

các phương tiện cá nhân; phương tiện xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi nhưng phải 

đảm bảo các quy định sau: 
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a) Về phương tiện: 

- Xe cá nhân: Chỉ được phép chở hành khách là thành viên trong gia đình, 

chuyên gia và đảm bảo số người được phép chở theo quy định. 

- Xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi chỉ được phép chở không quá 50% số ghế 

ngồi/chuyến. 

b) Yêu cầu đối với người lái xe, nhân viên phục vụ (nếu có): 

- Lái xe cá nhân: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định 

của Bộ Y tế; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp đối với người khác trong 

khu vực Cảng. 

- Lái xe, nhân viên phục vụ (nếu có) của xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch: 

+ Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

+ 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; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại 

của hành khách. 

+ Giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp đối với người khác trong khu 

vực Cảng. 

- Tuân thủ quy trình, quy định kiểm tra tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 

liên ngành. 

1.3. Đối với hành khách cư trú tại tỉnh, thành phố khác: Chỉ sử dụng các 

phương tiện cá nhân hoặc xe taxi đến Cảng hàng không Thọ Xuân; đồng thời 

người lái xe, phương tiện phải đảm bảo các quy định sau: 

a) Về phương tiện: 

- Xe cá nhân: Chỉ chở hành khách là thành viên trong gia đình, chuyên gia 

và đảm bảo số người được phép chở theo quy định. 

- Xe taxi: Đảm bảo các điều kiện theo quy định và chỉ được phép chở không 

quá 50% số ghế ngồi/chuyến. 

 b) Yêu cầu đối với người lái xe:  

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 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. 

- Không được xuống xe, tiếp xúc với người khác tại Cảng hàng không 

Thọ Xuân. 

- Tuân thủ nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”. 

- Không được phép dừng, đỗ trên hành trình (trừ trường hợp khẩn cấp). 

- Tuân thủ quy trình, quy định kiểm tra tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 

liên ngành. 

2. Đối với hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ về từ Cảng 

hàng không Thọ Xuân: 

2.1. Trường hợp hành khách cư trú trên địa bàn tỉnh:  



3 

 

- Xe của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành 

phố đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. 

- 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. 

2.2. Trường hợp hành khách cư trú trên địa bàn tỉnh, thành phố khác: 

Chỉ được sử dụng phương tiện xe taxi của các đơn vị kinh doanh vận tải trên 

địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng với Cảng hàng không Thọ Xuân để di chuyển về các 

tỉnh, thành phố. 

2.3. Quy định xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi: 

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe theo quy định tại 

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 

- Xe phải có vách ngăn giữa lái xe và hành khách. 

- Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19: phải được trang bị 

nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ. 

- Chỉ được phép chở không quá 50% số ghế ngồi/chuyến. 

2.4. Quy định đối với lái xe, phụ xe (nếu có): 

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

- 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. 

- Tuân thủ nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến"; không được phép 

dừng đỗ trên hành trình di chuyển (trừ trường hợp khẩn cấp); trường hợp lái xe vận 

chuyển hành khách đi đến các tỉnh, thành phố khác thì chiều về tỉnh Thanh Hóa 

nghiêm cấm chở khách. 

- Chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch và tại các Chốt kiểm soát dịch Covid-19, địa phương nơi đến. 

3. Đề nghị Đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân, Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Cảng hàng 

không Thọ Xuân và yêu cầu Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe ô tô thực hiện các nội dung sau: 

3.1. Đề nghị đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tại Cảng hàng không 

Thọ Xuân chỉ đạo Cảng hàng không Thọ Xuân các nội dung: 

- Lập danh sách phương tiện, lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô 

tô đã được ký hợp đồng hoạt động tại Cảng đáp ứng các quy định hiện hành về 

phương tiện, lái xe gửi Sở GTVT để theo dõi, giám sát. 

- Thực hiện giám sát, quản lý phương tiện, lái xe đã ký hợp đồng hoạt động 

tại Cảng theo quy định nhằm thực hiện tốt công tác vận chuyển hành khách và đảm 

bảo công tác phòng chống dịch; giá cước vận chuyển theo thông báo. 
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3.2. Đề nghị Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Cảng hàng không 

Thọ Xuân thực hiện kiểm soát phương tiện, hành khách đi/đến Cảng theo hướng 

dẫn tại Mục 1 và 2 của Văn bản này. 

3.3. Yêu cầu các đơn vị KDVT hành khách bằng xe ô tô: 

- Chỉ được bố trí phương tiện, lái xe đủ điều kiện theo quy định và đã đăng 

ký với Cảng hàng không Thọ Xuân để vận chuyển hành khách từ Cảng đi đến các 

tỉnh, thành phố khác. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của 

phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, 

giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô kinh doanh vận tải. 

- Bảo đảm phương tiện, lái xe hoạt động theo đúng hành trình, đối tượng vận 

chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi. 

- Thực hiện niêm yết giá cước và thu giá cước vận chuyển theo giá niêm yết 

(đối với phương tiện taxi); thực hiện thu giá cước vận chuyển đối với hành khách theo 

giá cước Thông báo của cơ quan, doanh nghiệp (đối với xe hợp đồng, xe du lịch).  

- Thực hiện vận chuyển hành khách đảm bảo số người theo hướng dẫn tại 

Văn bản này. 

4. Giao phòng Quản lý vận tải: 

- Bố trí cán bộ theo dõi phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe taxi từ 

Cảng hàng không Thọ Xuân trên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam; kịp thời phát hiện, tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý những 

phương tiện vi phạm việc dừng, đỗ, đón, trả khách dọc đường (nếu có). 

- Chủ động nắm bắt hoạt động vận chuyển khách đi/đến Cảng hàng không Thọ 

Xuân; kịp thời tham mưu Giám đốc Sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để điều chỉnh 

các giải pháp thực hiện cho phù hợp với tình hỉnh thực tế. 

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

triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (để báo cáo); 

- 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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