
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: 2481/SGTVT-QLVTPT&NL 
V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành 

khách công cộng do cấp độ dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh An 

Giang là Cấp độ 3 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2021 

        

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang; 

- Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải. 

 

Căn cứ vào các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 

(đối với tổ chức) ở Cấp độ 3 và Cấp độ 4 được nêu trong Phụ lục 1 - Kế hoạch số 

650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thì vận tải 

hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, chống dịch 

COVID-19: Tạm dừng hoạt động.  

Căn cứ Thông báo số 3812/TB-SYT ngày 05/11/2021 của Sở Y tế An 

Giang cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang là Cấp độ 3.  

Do đó, Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các đơn vị tạm dừng hoạt 

động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa đảm bảo phòng, 

chống dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có 

thông báo mới.  

          Sở Giao thông vận tải An Giang yêu cầu các đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- UBND tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Công an tỉnh An Giang; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh An Giang; 

- Ban GĐ Sở GTVT An Giang và các phòng, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT An Giang; 

- Lưu: VT. 

(Đính kèm Thông báo số 3812/TB-SYT ngày 

05/11/2021) 

 

 GIÁM ĐỐC 

                                                  

                                                            

                               

 

Nguyễn Phú Tân 
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