BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Số: 2344 /CĐSVN-VTATGT

V/v phối hợp, hỗ trợ vận chuyển
người dân Ninh Bình từ TP. Hồ
Chí Minh, Binh Dương, Đồng Nai
trở về quê bằng tàu hỏa đợt 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội;
- Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn.

Ngày 13/10/2021, Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) nhận được văn
bản số 1858/LĐTBXH-LĐVL ngày 11/10/2021 của Sở Lao động thương binh
và xã hội tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ vận chuyển người dân
Ninh Bình từ TP. Hồ Chí Minh, Binh Dương, Đồng Nai trở về quê bằng tàu hỏa
đợt 2, Cục ĐSVN đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 1782/QĐBGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành tạm thời
tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt bảo đảo thích ứng an toàn,
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT
ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tạm thời
về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm vảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 và Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày
30/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ
chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng phương tiện giao
thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covd -19.
2. Chủ động phối hợp với Chính quyền các địa phương: TP. Hồ Chí Minh,
Bình Dương, Đồng Nai tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 cho hành khách về đến ga
cuối hành trình.
3. Đảm báo các toa xe khách khi ra lập tàu đảm bảo đủ tiêu chuẩn kỹ thuật,
có đủ Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm và vệ sinh sạch sẽ. Kiên quyết
không đưa toa xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật giữa hai kỳ đăng kiểm,
không có Giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm ra vận dụng; chú ý dự phòng đầy
đủ các loại vật tư toa xe đặc biệt là các loại vật tư, thiết bị đảm bảo sửa chữa
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thay thế nhanh nhất khi có sự cố dọc đường xảy ra để hạn chế thấp nhất việc cắt
xe dọc đường.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng Thanh tra – An toàn I, II, III (để t/h);
- Các thành viên Ban chỉ đạo theo QĐ số
290/QĐ-CĐSVN ngày 20/5/2021 của CĐSVN;
- Lưu VT, VTATGT.
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