
 
QUYẾT ĐỊNH  

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải 

hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 

số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

______________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 21/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19";  

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải ban hành 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 Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 16/12/2021; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

3189/TTr-SGTVT ngày 14/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận 

tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 

663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Sửa đổi Tiết b Điểm 2.2, Khoản 2 Mục III: 

“Hoạt động tại các khu vực cùng cấp tương đương hoặc đến khu vực cấp thấp 

hơn, cho phép hoạt động không quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao 

thông vận tải công bố (số chuyến/tháng) và giãn cách 50% chỗ trên phương tiện theo 

thiết kế (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). 
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- Hành khách tham gia giao thông phải phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.3 

Khoản 2 Mục III của Quy định này.  

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng yêu cầu tại Điểm 2.4 

Khoản 2 Mục III của Quy định này.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3, Khoản 2 Mục III: 

“Hành khách tham gia giao thông ở các khu vực có cấp độ dịch từ cấp 1 đến 

cấp 3 phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và đã tiêm đủ 

02 liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ xanh” trên sổ Sức 

khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng, 

trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 

(có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng phương pháp 

RT-PCR không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra 

viện), hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm. Đối với 

trẻ em đi theo người thân: từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin đủ 

14 ngày trở lên, hoặc xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm; 

trẻ em dưới 12 tuổi được xét nghiệm âm tính trong 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét 

nghiệm”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Gạnh đầu dòng thứ 2 Điểm 2.4, Khoản 2 Mục III: 

“- Khi hoạt động ở tất cả các khu vực có cấp độ dịch từ cấp 1 đến cấp 3 đều 

phải được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng “thẻ 

xanh” trên sổ Sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ 

sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi 

bệnh Covid-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 bằng 

phương pháp RT-PCR không quá 6 tháng và có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 

hoặc giấy ra viện)”.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành. Các nội dung 

khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các 

cơ quan ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Báo, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH Nam    
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