
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-QLVT 
Hải Phòng, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v đón công dân thuộc đối tượng cách ly y 

tế tại nhà/nơi lưu trú từ Cảng Hàng không 

quốc tế Cát Bi về các địa phương 
 

 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; 

- Công an thành phố; 

- Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải Phòng, CĐ An ninh Hải Phòng; 

- Công ty: CP VT TM&DV Đất Cảng, Công ty 

TNHH Mai Linh Hải Phòng; 

- Các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Quản lý Kết 

cấu HTGT&ATGT, Quản lý Vận tải. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 

7565/UBND-VX ngày 09/10/2021 về việc bố trí tiếp nhận hành khách các 

chuyến bay thương mại nội địa về Cảng Hàng khống quốc tế Cát Bi, thành 

phố Hải Phòng. 

Ngày 10/10/2021 Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 

3268/SGTVT-QLVT gửi tới Công ty CP VT TM&DV Đất Cảng, Công ty CP 

VT Taxi Cát Bi và Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng về việc đáp ứng 

phương tiện, lái xe thực hiện việc đón công dân thuộc đối tượng cách ly y tế 

tại nhà/nơi lưu trú về các địa phương. Trong đó đề nghị các đơn vị kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe taxi đang hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế 

Cát Bi đáp ứng được các tiêu chí theo nội dung văn bản, gửi phương án về Sở 

Giao thông vận tải trước 14h00’ ngày 10/10/2021. Đến hết 14h00’ ngày 

10/10/2021 Sở Giao thông vận tải nhận Văn bản của Công ty CP VT 

TM&DV Đất Cảng và Văn bản số 02/CV-MLHP ngày 10/10/2021 của Công 

ty TNHH Mai Linh Hải Phòng. (danh sách phương tiện theo phụ lục đính kèm) 

Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

1. Công ty CP VT TM&DV Đất Cảng, Công ty TNHH Mai Linh Hải 

Phòng căn cứ phương án, danh sách phương tiện, lái xe của đơn vị, đảm bảo 

đủ số lượng phương tiện và lái xe và các quy định về phòng, chống dịch; quản 

lý, điều phối phương tiện và lái xe đảm bảo phương tiện tại Chốt kiểm soát để 

sẵn sàng làm nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền tại 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Cát 

Bi; khẩn trương liên hệ với Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi để nắm được 

các chuyến bay, giờ bay… và các thủ tục cần thiết khác đảm bảo theo quy 

định. 

HỎA TỐC 



2. Sở Y tế cử cán bộ hướng dẫn tập huấn cho lái xe của Công ty CP VT 

TM&DV Đất Cảng và Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng đáp ứng các điều 

kiện về phòng, chống dịch COVID-19, an toàn cho phương tiện và lái xe; 

cung cấp những trang thiết bị tối thiểu cần thiết trên phương tiện khi làm 

nhiệm vụ đưa người từ Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại Cảng 

Hàng không quốc tế Cát Bi, đảm bảo phương tiện, lái xe thực hiện việc đón 

công dân thuộc đối tượng cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú về các địa phương 

của Công ty CP VT TM&DV Đất Cảng và Công ty TNHH Mai Linh Hải 

Phòng thực hiện được ngay chuyến bay đầu tiên khi mở lại. 

3. Công an thành phố chỉ đạo Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên 

ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi hướng dẫn, bố trí chỗ đỗ xe thuận 

tiện cho các phương tiện làm nhiệm vụ nêu trên, kiểm tra xử lý các hiện tượng 

xe trá hình “xe dù” vận chuyển người ra, vào Cảng Hàng không quốc tế Cát 

Bi trái quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải 

Phòng, Báo Hải Phòng và Chuyên đề An ninh Hải Phòng phối hợp, tuyên 

truyền nội dung của văn bản này tới các cá nhân, đơn vị có liên quan được 

biết, thực hiện. 

5. Sở Giao thông vận tải yêu cầu: 

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức điều tiết, kiểm tra, giám sát các phương tiện thực hiện việc đưa người từ 

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Cát 

Bi về cách ly y tế tại nhà đảm bảo đúng đối tượng theo quy định, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); 

- Phòng Quản lý Kết cấu HTGT&ATGT phối hợp với các Chốt kiểm 

soát dịch COVID-19 liên ngành tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi bố trí vị 

trí dừng, đỗ; lắp đặt biển báo hiệu giao thông tại Chốt kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 cho các phương tiện xe taxi của Công ty CP VT TM&DV Đất 

Cảng và Công ty TNHH Mai Linh Hải Phòng đảm bảo an toàn giao thông 

trong suốt quá trình hoạt động tại Chốt; 

- Phòng Quản lý Vận tải tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP; (để báo cáo) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- UBND Q Hải An; 

- Chốt KS dịch bệnh COVID-19 tại Cảng HKQT Cát Bi; 

  (kính nhờ Công an thành phố chuyển giúp) 

- Cổng TTĐT TP; 

- Cổng TTĐT Sở GTVT; 

- Lưu VP, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Huy 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN  

1. CÔNG TY TNHH MAI LINH HẢI PHÒNG 

STT BIỂN KIỂM SOÁT GHI CHÚ 

1 15E-001.92  

2 15E-000.16  

3 15E-000.08  

4 15E-000.91  

5 15A-398.87  

6 15A-510.89  

 

 

2. CÔNG TY CP VT TM&DV ĐẤT CẢNG 

STT BIỂN KIỂM SOÁT GHI CHÚ 

1 15A-541.12  

2 15A-480.71  

3 15A- 533.37  

4 15A-426.44  

5 15A-533.26  

6 15A-481.53  

7 15A-508.15  

8 15A-506.19  

9 15A-538.62  

10 15A-509.39  

11 15A-481.77  
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