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CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NIIẬN DÂN
ĨHANH PHO ỆỈO CHỈMWĨỈ
SƠ GIAO THONG VẠN TAI
Sổ: 51 ỆO /SGTVT-VTĐB

Độc

tiêp tục thực hiện

Kính

gửi:

-

Tự do - Hạnh phúc

Thành phổ Hồ Chí Mnh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

nghiêm
các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn
Thành phổ Hồ Chí Minh

V/V

lập

Các đơn vị kính doarlh vận tải bằng xe ô tô;
Các đơn Vị quán lý bển Xe khách;
- Các đơn
Vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ
kết nối Vận tải bằng Xe ô tô;
- Các đơn Vị cung ứng dịch
Vụ ửng dụng công nghệ
trên thiết bị di động kết nối vận chuyển hành khách,
hàng hóa bằng Xe gắn máy, Xe mô tô 2 bánh trên địa
bàn thành phô;
- UBND thành phố Thủ Đức và các
quận/huyện;
- Thanh tra Sở Giao thông
Vận tải;
- Các phòng, đơn
vị trực thuộc Sở.
-

Trước tình hình diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bản Thành phổ
Hồ Chí Minh; Thực hiện ý kiển chỉ đạo của Úy ban nhân dân Thàrnlq phổ_Hồ Chí
Minh tại công Văn số 1641/[JBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2021 vvề tiếp tục
tạm đừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chổng dịch COVID-19
và Thông báo số 416/TB-VP ngày 21 tháng 5 năm 2021 Kết luận của Chú tịch
Úy ban nhân đân Thành phổ Nguyễn Ĩhành Phong tại cuộc họp Ban chi đạo
Thành phố về phòng chống, dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải đề nghị các
cơ quan, đơn Vị tổ chức triển khai nội dung tại đơn vị minh về công tác phòng
chổng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp; đồng thời, theo phạm Vi trách
nhiệm phổi hợp phổ biến, tuyên truyền đến các đơn vị đổi tác, đơn vị có liên
quan thực hiện Các nội dung Sau:
Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo ạn toàn phòng, chổng
dịch COVID-19 theo chi đạo của Trung ương và Thành phô Hô Chí Minh.
1.

Về

hoạt động kinh doanh Vận tải hàllh khách đường bộ khi hoạt động
phải đáp ứng theo Bộ tiêu Chí đánh giá mức độ an toàn đối Với hoạt động giao
thông Vận tải trong công tác phòng chổng dịch bệnh Coviđ-19 trên địa bản
Thành phố Hồ Chi Mình (đươc Sở Giao thông vận tái cập nhật đính kèm) kể từ
ngày 22 tháng 5 nărn 2021 cho đến khi có chỉ đạo mới, trong đó lưu ý cập nhật
và thực hiện nghiêm một số Vấn đề như Sau:
2.

Đổi với hoạt động Vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung
chuyễn, Xe buýt Và theo tuyến cổ định: tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo
việc Vận chuyển hàrửl khách tối đa không quá 50% sức chửa (không áp dụng đối
Với Xe giường nằm và Xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách tối thiểu theo
quy định), không quá 20 người trên phương tiện, kể cả lái Xe, nhân viên phục Vụ
trên Xe; hành khách buộc phải mang khẩu trang, ngồi xen kẽ, ngồi cách hàng
ghế và bắt bộc phải khai báo y tế theo quy định. Trên Xe phải có trang bị dung
dịch khử khuẩn phục vụ hành khách. Thực hiện việc khử khuẩn Sau mội chuyển
Vận chuyền, hàng ngày. Không Vận chuyển hành khách không chấp hành theo
quy định.
- Đối với hoạt động Vận tải khách Xe taxi, Xe hợp đồng dưới 9 chỗ có ửng
dụng công nghệ kết nổi Với hành khách: Vẫn duy trì hoạt động, yêu cầu thực
hiện nghiêm theo khuyến cáo của Bộ Y tế Và các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận
tái. Đổi với hành khách: phải thực hiện khai báo y tế và đeo khẩu trang khi Sử
dụng dịch Vụ theo đúng quy định. Không Vận chuyễn hành khách không chấp
hành theo quy định. Đề nghị không sử dụng hệ thống điều hòa và mở cửa kính
Xe trong quá trình phục vụ hành khách.
3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công Văn số 4988/SGTVTVTĐB ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Sở Giao thông Vận tái.
-

4.

Yêu cầu Thanh tra Sở Giao thông Vận tải theo chức

Cường công

tác

kiêm tra, Xử

KT.

Nã ưnhận:
-

-

'

trên;

UBND TP °“đế báo cá0";

SỞ Công thương 'phối họp, hỗ trợ””;
SỞ Y tể; Công an thành phố;
- Sờ Thông tín và Truyền thông;
- SỞ GTVT tính, thàrlh phố;
- Các CƠ quan thông tấn báo chỉ ““đế tuyên
- Ban GĐ SỞ GTVT;
- Lưu: VT, VTĐB.Kn.
-

rlăng,

W/V

*
lý nghiêm theo quy định./.
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BỘ TIÊU CHÍ

mức độ an toàn đối VỎ'Ì hoạt động giao thông vận tải trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mính
(đính kèm công văn số 517 Ố /SGTVT-VTĐB ngàyzíthángí năm 2021

Đảnh

giá

của Sở Gíao thông vận

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

I.

Nhóm tiêu chí bắt buộc:

A.

-

10 tiêu chí

(TCI): Trang bị nước rửa tay, khử trùng trên mỗi phương tiện:
10 điếm;
Có trang bị:
0 điễm.
Không thực hiện nội dung này:

Tiêu chí

1.
-

tải)

1

Tiêu chí 2 (TC2): Nhân viên phục Vụ, người điều khiển phưong tiện đeo
khâu trang, găng tay trong lúc làm Việc:
- 100% thực hiện:
10 điễm;
- Có người không thực hiện:
0 điểm.
7

2.

Tiêu chí 3 (TC3): Mật độ ngượi tập trung trên phương tiện không được
Vượt quá 20 người trên phương tiện, kê cả lái xe, nhân viên phục Vụ trên Xe:
- Sổ người từ 50% Sức chở/phương tiện trở Xuống:
10 điễm;
- Số người trên 50% Sức chở /phương tiện trở lên:
0 điểm.
3.

4.,Tíêu chí 4 (TC4): Hàrlh khách đeo khẩu trang trên

báo y tê:
-

Tất cả đều thực hiện:

Có người không thực hiện:
Tiêu Chí 5 (TC5):

5.
-

phưong

tiện

và khaí `

10 điễm;

0 điểm.

Khử trùng phương tiện Sau mỗi Chuyến hoạt động:

Khử trùng phương tiện sau khi kết thúc mỗi chuyến:

10 điểm;

5 điểm;
Có khử trùng phương tiện nhưng không thường Xuyên:
- Không thực hiện nội dung này:
0 điểm.
6. Tiêu chí 6 (TC6): Có thông báo kịp thời hành khách có biểu hiện Sốt, ho,
-

khó

thở:

Thông báo kịp thời:
- Không thông báo:

-

B.

Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung:

10 điềm;
0 điểm.

Tiêu chí 7 (TC7): Tuyên trqyền cho người dân và hành khách về ý thức
châp 1'1E`lI'1Ỉ1ÍI'OI'lg công tác phòng, chông dịch Covid-19:
- Có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:
10 điếm;
- Không có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:
0 điếm.
I

7.

8.

Tiêu chí 8 (TC8):

Vệ sính phương tiện:

-

Sạch

10 điếm;

sẽ:

Không Sạch Sẽ:

0 điểm.

nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện
được kiêm tra nhiệt độ khí lên Và rờì phưong tiện:
Tiêu chí 9 (TC9): Tý

9.

100% thực

-

-

10 điểm;

hiện:

80% thực hiện:

5 điểm;

Không thực hiện:

10.
-

1ệ

Tiêu chí 10 (TC10): Mức độ thông thoáng của phương
của toàn bộ, không Sử dụng máy lạnh:
cửa một phần Và Sử dụng máy lạnh trên 26°C:

Mớ
Mở

0 điểm.
tiện:

10 điễm;
5 điểm;

Đóng kín cửa, Sử dụng máy Iạnh:

II.
1.

0 điềm.

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ
Tổng điểm:

TCAT=(TC1+ TC2 +

+ TC10)

Điều kiện hoạt động:
a) Từ 80 điểm trở lên và không có Tiêu chí bắt buộc

2.

bị

chấm điếm

phép hoạt động.
b) Từ 60 đến dưới 80 điểm và hhông có Tiêu chí bắt buộc
Được phép hoạt động nhưng phải chân chính các tiêu chí không
C) Dưới 60 điểm: Không được phép hoạt động./.

bị

0:

Được

chấm điểm

đạt.

0:

