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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1687 /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: Các Sở Giao thông vận tải: Thành phố Hồ Chí 

Minh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế. 

 

Cục ĐSVN nhận được báo cáo số 713/BC-VTSG ngày 20/7/2021của 

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

chuyển hành khách từ Tp Hồ Chí Minh về địa phương bằng đường sắt đợt đầu 

tiên như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, đến nay Công ty CPVTĐS Sài 

Gòn chưa nhận được hướng dẫn cấp thẩm quyền của Tp Hồ Chí Minh cho phép 

đón khách đi tàu tại các ga trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. 

Cục ĐSVN đã và đang chỉ đạo Tổng công ty ĐSVN, các Công ty 

CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn phối hợp với địa phương để xác định nhu cầu vận 

chuyển hành khách từ Tp Hồ Chí Minh về các địa phương khi được cấp thẩm 

quyền cho phép vận chuyển hành khách bằng đường sắt. 

Hiện nay, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh đang duy trì 01 

đôi tàu khách. Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh/tp và Sở GTVT, 

Tổng công ty ĐSVN và các Công ty CPVTĐS đã không đón, trả khách tại các 

ga : Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa, Tuy Hòa, Huế. 

Cục ĐSVN đề nghị các Sở GTVT như sau: 

1. Tiếp tục phối hợp với Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN và  các Công ty 

CPVTĐS Hà Nội, Sài Gòn để xác định nhu cầu, lập kế hoạch thời gian (đi, đến 

các ga của địa phương) cụ thể vận chuyển hành khách cho những đối tượng 

được cấp thẩm quyền cho phép di chuyển bằng đường sắt từ Tp Hồ Chí Minh về 

các địa phương.   

2. Xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền của địa phương để thống nhất về 

kế hoạch, thời gian (đi, đến các ga của địa phương) với Bộ GTVT, UBND tp Hồ 

Chí Minh cho phép đón khách đi tàu tại ga Sài Gòn đến trả khách các địa 

phương nêu trên. 

3. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương có ga đường sắt trả 

khách để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hành khách, phòng, chống dịch bệnh 

COVID -19 theo quy định của Bộ GTVT, Bộ Y tế, chính quyền địa phương và 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ khi được cấp có thẩm quyền cho phép vận 

chuyển hành khách bằng đường sắt từ Tp Hồ Chí Minh về các địa phương. 
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 Đề nghị các Quý Sở quan tâm, phối hợp. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Địa chỉ Cục ĐSVN: số 120 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, 

tp Hà Nội; điện thoại/fax: 02439427551;email: tnscds.cds@gmail.com; đường 

dây nóng: 0865367565. 

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; 

- Tổng công ty ĐSVN;  

- Các Công ty CPVTĐS: Hà Nội, Sài Gòn; 

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

  (để th/h);  

- Lưu: VT, VT ATGT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khôi 
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