UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:352 /SGTVT-QLVTPT&NL

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 02 năm 2021

V/v chấp thuận tiếp tục giãn cách
và cắt giảm tần suất phục vụ xe
buýt trong thời gian dịch bệnh
COVID-19.

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc;
- Công ty TNHH MTV vận tải ô tô Vĩnh Phúc.
Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc nhận được các Văn bản: Số 03/KHKT
ngày 17/02/2021 của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc về việc giãn cách
và cắt giảm tần suất phục vụ xe buýt; Số 53/CT-MTVVTOTO ngày 17/02/2021
của Công ty TNHH MTV Vận tải ô tô Vĩnh Phúc về việc tiếp tục giảm tần suất
phục vụ xe buýt trong thời gian dịch bệnh COVID-19.
Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn
các tỉnh lân cận và thực tế nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian
qua, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc chấp thuận theo đề nghị tại Văn bản nêu
trên của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt trong việc giãn
cách giờ, lượt xe xuất bến và cắt giảm tần suất phục vụ của xe buýt cho phù hợp
thực tế trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19 (có biểu đồ chi tiết
kèm theo).
Đề nghị Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc và Công ty TNHH MTV
vận tải ô tô Vĩnh Phúc thông báo trên các phương tiện vận chuyển, các phương
tiện thông tin đại chúng kế hoạch vận chuyển hành khách trong dịp này để đông
đảo người dân được biết và chủ động kế hoạch lựa chọn phương tiện di chuyển.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 17/02/2021 đến 28/02/2021./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (t/b);
- Đài PTTH Vĩnh Phúc (p/h);
- Cổng TTĐT Vĩnh Phúc(p/h);
- Giám đốc Sở (b/c)
- Phòng TCKH Sở (t/h);
- TT CNTT (t/h);
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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