
 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tạm thời về 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 

__________________ 

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 Quyết định số 2013/QD-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 

tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

1 (từ ngày 20/10 đến hết ngày 11/11/2021); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2660/TTr-

SGTVT ngày 21/10/2021 về việc ban hành Quyết định quy định tạm thời về 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. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về 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.   

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

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

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Văn phòng chính phủ; 

- 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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KT. CHỦ TỊCH 
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