
 
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SGTVT 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải của các bến khách ngang sông 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Giao thông vận tải Thông báo về việc tổ chức hoạt động vận tải của các bến khách 

ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ, kể từ 00 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến khi có 

thông báo mới, cụ thể như sau: 

1. Tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để 

phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Các bến khách ngang sông gồm: Bến Long Phú – Đại Ân 1 của Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Long Phú, huyện Cù Lao Dung. Các bến An Bình – Phong Phú của ông 

Hồ Văn Gà và ông Triệu Văn Dũng; Bến An Lạc Tây của Đội Quản lý duy tu sửa chữa 

các công trình giao thông huyện Kế Sách; Bến An Lợi – An Công của ông Nguyễn Văn 

Dọc; Bến Mỹ Lợi – Mỹ Phước của bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, thuộc huyện Kế Sách. 05 

bến nêu trên được phép hoạt động khi có yêu cầu của UBND huyện Cù Lao Dung, Long 

Phú, Kế Sách điều động phương tiện để cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

cần thiết, hoạt động công vụ, cấp cứu, chở bệnh nhân ở các cồn và huyện đảo (không vận 

chuyển hành khách). 

Các trường hợp trên khi phương tiện hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, thông điệp 5K (khẩu trang – khử khuẩn – khoảng cách – 

không tụ tập – khai báo y tế); chủ bến, chủ phương tiện chịu trách nhiệm trước pháp luật 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi bến. 

3. Thông báo này thay thế các Thông báo số 1103/TB-SGTVT ngày 30/6/2021; 

Thông báo số 1111/TB-SGTVT ngày 01/7/2021 và Thông báo 1161/TB-SGTVT ngày 

08/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Thanh Tra Sở; 

- Chủ các bến khách ngang sông; 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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