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THÔNG BẢO

Về hoạt động Vận tải hành khách bằng đưò'ng thủy
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năln 202] của Chính
phủ ban hành quy định tạm thời ““ThíCh ứng an toàn, lình hoạt, kiếm Soát hiệu
Căn Cứ Nghị quyết

số

quả dịch Covịd-19'”;

Căn cứ Quyết định

Sổ

1740/QĐ"BGTVT ngày 30

tháng 9

năm

2021 của

về hướng dẫn tạm thời Về tổ Chức hoạt động Vận tải
hành khách của 5 lĩnh Vực (đường bộ, đường Sắt, đưòng thủy nộỉ địa, hàng hải,
hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm Soát hiệu quả dịch

Bộ Giao thông Vận

tảị

Covíd-19;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phổ về tiếp tục kiểm soát, điều chính các biện pháp phòng,

chổng dịch Covìd-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn Thành phổ; Quyết định số 3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của
Ban Chí đạo phòng, chổng dịch Covid-19 Thành phổ về ban hành Bộ tiêu chí
đánh giá hoạt động gíao thông Vận tải an toàn trong Công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bản Thành phố Hồ Chí Mính;

Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hướng dẫn tổ
chức hoạt động Vận tải hành khách đường thúy trên địa bản thành phố, l<ễ từ
ngày 15 tháng 10 năm 2021 cho đến khi Có thông báo mới, cụ thể như Sau:

Sở Giao thông Vận

1.

Yêu cầu chung:

tài

Người thaln gia gíao thông phải Sử dụng mã QR khaí báo dị chuyển
của ứng dụng VNEID Và mã QR có thể hiện lịch Sử tiêm chủng của ứng dụng
Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đển khi ứng dụng PC-COVID chính
thức đưa vào hoạt động); trường hợp không có mã QR, xuất trình lnột trong
các giấy tờ Sau: (I) Là người mắc Covìd-19 đã l<hỏị bệnh dưới 06 tháng; (2)
Đã tiêm chủng vắc Xin ngừa CoVỈd-19 (ít nhất 01 mũi đổi Với loại Vắc Xịn tiêm
02 mũi và 14 ngày Sau tiêm) khi được cơ quan chức rlăng yêu cầu.
b) Đổi với hoạt động Vận tảì hành khách đường thủy phải bảo đảln đáp
ứng các điều kiện theo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động gíao thông Vận tảị an
toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covíd-19 trên địa bàn Thành phố
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định Số`3324/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng
a)

2

năm 2021 của Ban Chí đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phổ Hồ Chí
Minh; Quyêt định Sổ 1740/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ
9

Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động Vận tải hành
khách đảm báo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm Soát hiệu quả dịch Covìd-19.
2.

Hoạt động Vận

tải

a)

Hoạt động vận

tải

hành khách đường thủy:
hành khách

tại

bển phà Cát Lái và bến phà Bình

Khánh: Tiếp tục hoạt động.

Hoạt động Vận tái hành khách đường thủy trong phạm VÌ Thành phố
Hồ Chí Mình: Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa và tuyển Vận tải
hành khách, khách du lịch được phép hoạt động.
b)

Hoạt động Vận tải hành khách đường thủy liên tính: Các bển khách
ngang sông, bển thủy nội địa và tuyến Vận tải hành khách, khách du lịch liên
tỉnh Bình Dưong, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An Và Tiền Giang kết
nổi Với Thành phổ Hồ Chí Mính được hoạt động trở lại khi có thông báo cho
phép của Sở Gíao thông Vận tải các tính liên quan.
Sở Giao thông Vận tải thông báo đến Các đơn Vị, cá nhân và tổ chức CWl\`_`
~~~
Iíên quan biêt và triên khai phôi hợp thực hiện./.
Bak- Lx
C)

,

ạ
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Nơi nllận:
`Nl“`” Ềrê“ễ
Bộ Glao thôlìg
-

UBND TP;

Vận

.

tảl;

-

Cục Hàng hải Việt Nalììg

-

CL_lc

-

Clìi

-

-

ĐTNĐ Việt Naln;
ĐTNĐ plìỉa Naln;
Sở GTVT các tỉnh: Bình Du`ơng, Đồng Nai,
cục

Long An, Tiền Giang, Bả Rịa - Vũng Tàu;
Sở Y tế, Sở Du Iịclì, SỞ TTTT, Công an TP;

UBND các quận, huyệlì, TP.TI1ủ Đức;

Cảng vụ Hàng Iìâi TP;
Cảng Vụ ĐTNĐ Khu Vực 3;
CƠ quan báo, đài; ““phốì hợp thôlìg tin”';
Các đơn Vị kính doanlì VTHK đường thflyị
Các bến plìà, cálìg, bếlì tlìủy lìội địa Và bển

khách Ilgang Sông;
-

GĐ Sở GTVT;
Các phỏng, đơn Vị tlĩuộc Sở;
Lưu: VT, QLĐT, NS.
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