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Thực hiện văn bản số 6883/BGTVT-VT ngày 15/7/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc hoạt động vận tải qua địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian áp 

dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) có ý kiến như sau: 

1. Theo văn bản số 7925/UBND-KTN ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai gửi Bộ GTVT, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chỉ thị số 

15/CT-UBND về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID trên 

địa bàn tỉnh, áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh trong 15 ngày kể từ 0 giờ 0 phút ngày 

09/7/2021. 

2. Cục ĐSVN thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản 

số 7925/UBND-KTN ngày 12/7/2021, nội dung như sau: 

a) Dừng hoạt động bán vé và đón, trả khách tại các ga đường sắt trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai (Biên Hòa, Long Khánh, Gia Ray, Trảng Bom, Dầu Giây, Bảo 

Chánh, Trản Táo, Hố Nai...) trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly xã hội 

kể từ 0 giờ 0 phút ngày 16/7/2021.  

Đối với những hành khách đã mua vé lên tàu tại các ga trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai nêu trên, Tổng công ty ĐSVN phải trả lại vé cho hành khách và thực 

hiện các quy định của Bộ GTVT. 

Đối với những hành khách có vé đến các ga trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà 

đã chót lên tàu trước thời điểm 0 giờ 0 phút ngày 16/7/2021, yêu cầu Tổng công 

ty ĐSVN, doanh nghiệp kinh doanh VTĐS thống kê danh sách hành khách đi tàu 

này và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các ga nêu trên để 

thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo quy định. 

b) Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt qua địa bàn tỉnh Đồng 

Nai hoạt động bình thường, yêu cầu Tổng công ty ĐSVN và các doanh nghiệp 

kinh doanh VTĐS phải thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-

19 của cấp có thẩm quyền.   

   3. Yêu cầu Tổng công ty ĐSVN chủ động phối hợp với chính quyền các 

địa phương nơi có đường sắt đi qua để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, thực hiện 

nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; rà soát 

đầy đủ các ga đường sắt trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai để nghiêm túc thực hiện. 
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Trên đây là ý kiến của Cục ĐSVN về hoạt động vận tải đường sắt qua địa 

bàn tỉnh Đồng Nai theo văn bản số 6883/BGTVT-VT ngày 15/7/2021 của Bộ 

GTVT. 

Cục ĐSVN kính báo cáo Bộ GTVT. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Vận tải (để ph/hợp); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 của CĐSVN; 

- Tổng công ty ĐSVN; 

- Các Công ty CP VTĐS: Hà Nội, Sài Gòn, 

Ratraco (th/hiện); 

- Các Phòng: TT-AT III, PCTT, VTATGT 

(th/hiện); 

- Lưu VT, VTATGT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Quang Khôi 
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