
 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 

Số:   1584    /CĐSVN-VTATGT 
V/v trả lời ý kiến đối với đề nghị xem 

xét cho tạm dừng bán vé và không đón 

khách tại ga đường sắt trên địa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh đi Huế nhằm 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

Covid -19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày   07   tháng 7  năm 2021 

 

    Kính gửi: Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực hiện văn bản số 6539/BGTVT-VT ngày 07/7/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc cho ý kiến đối với đề nghị xem xét cho tạm dừng bán vé và 

không đón khách tại ga đường sắt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đi Huế 

nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid -19. 

Qua trao đổi trực tiếp với Tổng công ty ĐSVN và ý kiến của Công ty Cổ 

phần vận tải đường sắt Hà Nội tại văn bản số 1336/VTHN-KDVT ngày 

07/7/2021 về việc tạm dừng bán vé cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế. Theo đó, 

Công ty CPVTĐS Hà Nội thống nhất với Công ty CPVTĐS Sài Gòn thực hiện 

việc tạm dừng bán vé cho hành khách từ Sài Gòn đi Huế từ ngày 07/7/2021.  

Cục Đường sắt Việt Nam  thống nhất với phương án thực hiện nêu trên  và 

đề nghị quý Vụ xem xét tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

Trân trọng./. 

(Xin gửi kèm theo văn bản số 1336/VTHN-KDVT ngày 07/7/2021 của Công 

ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội) 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo theo QĐ số 

290/QĐ-CĐSVN ngày 20/5/2021 của CĐSVN; 

- Lưu VT, VTATGT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Quang Khôi 
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