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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SGTVT 
 

V/v trả lời phản ánh của người dân ở 

Lâm Đồng. 

 

Ninh Thuận,  ngày             tháng  10   năm 2021 

 

                                 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 2923/STTTT-TTCNTTTT 

ngày 14/10/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản 

ánh của người dân trên Chuyên mục Hỏi – Đáp,  

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của người dân "Kính thưa cơ quan 

chức năng! Tôi là một người dân ở tỉnh Lâm Đồng, hiện nay con tôi đang mắc 

kẹt lại Hà Nội, cháu không thể về bằng máy bay vì chưa đủ tuổi để chích ngừa 

văcxin Covid-19, cháu đang được địa phương tôi tiếp nhận để về quê đi học 

nhưng hiện tại không có bất kì phương tiện nào về thẳng từ Hà Nội đến Lâm 

Đồng, nay tôi viết thư này cầu cứu đến cơ quan chức năng của tỉnh Ninh 

Thuận, liệu khi có chuyến tàu về ngang Ga Tháp Chàm với điều kiện cháu đã 

có giấy xét nghiệm âm tính cơ quan chức năng có thể xem xét và hướng dẫn 

cho cháu ra khỏi địa phận tỉnh để đến ranh giới Lâm Đồng để cơ quan chức 

năng Lâm Đồng đến để tiếp nhận và đón cháu về địa phương không?. Kính 

mong cơ quan đọc được, xem xét giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn! Trân 

trọng!”,  Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời như sau: 

Hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh Ninh Thuận được quy định tại 

Công điện số 4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay, tạo 

điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế; Văn bản số 2340/SGTVT-QLVT 

ngày 21/9/2021 của Sở GTVT về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 

4816/CĐ-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh. Cụ thể là "Chỉ cho phép 

hoạt động đối với xe Buýt và xe taxi. Khi hoạt động phải đảm bảo giãn cách, 

chỉ hoạt động tối đa 50% số xe của mỗi doanh nghiệp đăng ký. Số lượng vận 

chuyển hành khách trên mỗi xe không vượt quá 50% số lượng ghế đã được cấp 

phép (xe buýt không quá 10 khách/xe; xe taxi 01 khách/xe 4-5 chỗ và tối đa 2 

khách/xe 7- 9 chỗ).". Căn cứ quy định này, người dân di chuyển từ Ga Tháp 

Chàm đến ranh giới tỉnh Lâm đồng có thể lựa chọn đi bằng xe buýt hoặc xe taxi. 

Sở Giao thông vận tải gửi ý kiến trả lời đến Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp ./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở  

- Lưu VT.   VQT  
  
  

  

 
Nguyễn Văn Vinh 
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