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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1685  /CĐSVN-VTATGT 

 V/v tổ chức hoạt động vận tải 

đường sắt gắn với phòng, chống dịch 

COVID – 19. 

 

       Hà Nội, ngày 20  tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

 - Tổng Công ty ĐSVN; 

 - Công ty CPVTĐS Sài Gòn; 

 - Công ty CPVTĐS Hà Nội. 

 

Trong thời gian qua, Cục ĐSVN đã có các văn bản đôn đốc, chỉ đạo các 

doanh nghiệp VTĐS thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 

19 của các cơ quan có thẩm quyền.  

Ngày 20/7/2021, Cục ĐSVN nhận được văn bản số 713/BC-VTSG của 

Công ty CPVTĐS Sài Gòn, theo đó hiện nay một số địa phương có nhu cầu vận 

chuyển hành khách từ Tp HCM về địa phương bằng đường sắt đợt đầu tiên như 

Hà Tĩnh (khoảng 1500 người), Nghệ An (khoảng 1500 – 2000 người), Quảng 

Trị (khoảng 400 người), Huế (khoảng 300 người), đến nay Công ty VTĐS Sài 

Gòn chưa nhận được hướng dẫn cấp thẩm quyền của Tp HCM cho phép đón 

khách đi tàu tại các ga trên địa bàn Tp HCM. 

Cục ĐSVN đã và đang phối hợp với: Sở GTVT Tp HCM, Sở GTVT Hà 

Tĩnh, hướng dẫn Tổng công ty ĐSVN, các Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt  

trong việc lập chương trình, kế hoạch cụ thể để đề xuất cấp thẩm quyền cho 

phép vận chuyển hành khách từ Tp HCM về các địa phương nêu trên. 

Tiếp theo các văn bản số 1663/CĐSVN-VTATGT ngày 17/7/2021 của 

Cục ĐSVN gửi các đơn vị nêu trên; văn bản số 1665/CĐSVN-VTATGT ngày 

17/7/2021 của Cục ĐSVN gửi các Sở: Y tế, GTVT Tp HCM, UBND Quận 3, 

Tp HCM. 

Ngày 20/7/2021, Cục ĐSVN đã có văn bản số 1684/CĐSVN-VTATGT 

báo cáo Bộ GTVT về  viêc báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận 

tải đường sắt gắn với phòng, chống dịch COVID – 19 tính đến ngày 20/7/2021.     

Cục ĐSVN xin có ý kiến đối với văn bản số 713/BC-VTSG của Công ty 

CPVTĐS Sài Gòn và đề nghị các đơn vị như sau: 

1. Đối với Tổng công ty ĐSVN: 

a) Kiểm tra, chỉ đạo Công ty CPVTĐS Sài Gòn phối hợp với các Sở 

GTVT: Tp HCM, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để lên kế 

hoạch cụ thể việc vận chuyển hành khách thuộc đối tượng được cấp có thẩm 

quyền cho phép di chuyển bằng đường sắt từ Tp HCM về các địa phương nêu 
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trên. 

b) Khẩn trương tổ chức lên kế hoạch, phương án cụ thể việc vận chuyển 

hành khách bằng đường sắt thuộc đối tượng được cấp thẩm quyền cho phép để 

báo cáo về Bộ GTVT, UBND các tỉnh Tp HCM, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế để thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. 

c) Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID – 19 dưới ga, trên tàu 

theo các quy định của cấp có thẩm quyền để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành 

khách, nhân viên đường sắt phục vụ chạy tàu khi được cấp có thẩm quyền cho 

phép thực hiện vận chuyển hành khách bằng đường sắt từ Tp HCM về các địa 

phương. 

2. Đối với các Công ty CPVTĐS: Hà Nội, Sài Gòn: 

a) Phối hợp chặt chẽ với các Sở GTVT: Tp HCM, Hà Tĩnh, Nghệ An, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để lập kế hoạch, phương án cụ thể việc vận chuyển 

hành khách bằng đường sắt thuộc đối tượng được cấp thẩm quyền cho phép để 

báo cáo về Tổng công ty ĐSVN báo cáo cấp thẩm quyền. Thời gian xong trước 

ngày 23/7/2021. 

b) Trực tiếp cùng Tổng công ty ĐSVN phối hợp với các Sở: GTVT, Sở Y 

tế và chính quyền địa phương nêu trên để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

phòng chống dịch bệnh COVID – 19 khi được cấp thẩm quyền cho phép vận 

chuyển hành khách bằng đường sắt từ ga Sài Gòn về các địa phương nêu trên. 

c) Đối với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ ga Sóng Thần đến 

các kho, địa điểm tập kết hàng hóa khi qua các chốt kiểm tra, kiểm soát phải 

tuân thủ các quy định của Bộ GTVT, Bộ Y tế và chính quyền địa phương để 

đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. 

3. Trong mọi trường hợp, Tổng công ty ĐSVN và các Công ty CPVTĐS 

Hà Nội, Sài Gòn phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GTVT, 

chính quyền địa phương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID – 19.  

4. Đề nghị Tổng công ty ĐSVN và các Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài 

Gòn:  

a) Hàng ngày (trước 12h00) báo cáo về Cục ĐSVN tình hình vận tải 

đường sắt theo các thông tin sau:  

- Vận tải hàng hóa trên các tuyến: số đôi tàu; sản lượng (tấn /Km) 

- Vận tải hành khách trên các tuyến: số đôi tàu; số lượng hành khách lên, 

xuống tại các ga; tổng số hành khách trên từng chuyến tàu. 

- Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong vận tải hàng hóa, hành khách 

trong ngày hôm trước và đề xuất kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết. 

- Tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các địa phương 

có đường sắt đi qua ảnh hưởng đến hoạt động vận tải đường sắt của doanh 

nghiệp. 
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b) Thường xuyên cập nhật, theo dõi các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ 

GTVT, Bộ Y tế, chính quyền địa phương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống COVID-19 để tổ chức vận tải đường sắt theo đúng quy định 

5. Đề nghị Tổng công ty ĐSVN, các Công ty CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn 

quan tâm, nghiêm túc thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Cục ĐSVN, 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ Vận tải (để phối hợp)  

- Cục trưởng; 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Ban chỉ đạo phòng, chống COVID của Cục 

ĐSVN; 

- Các phòng: VTATGT, TTAT I, II, III;  

  (để th/h);  

- Lưu: VT, VT ATGT). 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khôi 
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