
 

                                                                                                                                        

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

Số:              /UBND.TC-KH 

V/v triển khai mức hỗ trợ giá vé tàu 

thủy cho một số đối tượng trên địa 

bàn huyện Côn Đảo. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Côn Đảo, ngày         tháng         năm 2020 

Kính gửi:    

- Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc 

UBND huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, trực 

thuộc Tỉnh trên địa bàn huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Trưởng 9 khu dân cư. 

Ngày 19/10/2020, UBND huyện có Công văn số 3244/UBND.TCKH về 

việc ngỏ lời hỗ trợ vé tàu thủy cho một số đối tượng trên địa bàn huyện Côn Đảo; 

Theo ý kiến phản hồi của Công ty c  ph n Tàu cao tốc  h  Quốc  Tàu cao 

tốc Côn Đảo E press  tại văn bản số 240/2020/CV-PQE ngày 29/10/2020; Công 

ty C   h n Tàu cao tốc Superdong  Tàu Superdong Côn Đảo  tại văn bản số 

124/CVTP-2020 ngày 22/10/2020; UBND huyện triển khai một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Các đối tượng, t n suất và điều kiện hỗ trợ giá vé tàu thủy trên địa bàn 

huyện Côn Đảo: 

- Đối tượng hỗ trợ: h c sinh, sinh viên Côn Đảo, đối tượng chính sách, đối 

tượng bảo trợ  ã hội và quân nhân  uất nhập ngũ hằng năm.  

- T n suất hỗ trợ:                                                     

                                                                   t.  

- Điều kiện hỗ trợ:  

  Đ   v   s n  v  n     s n ,    ng   m ng t  o t   s n  v  n,     s n  và 

 ộ k ẩu, sổ  ăng ký tạm trú, KT3 tạ  Côn Đảo.  

  Đ   v       t  ng    n  s    và  ảo tr      ộ .   ng năm,       uy n 

sẽ  ó văn  ản   n  kèm d n  s        n  n   n  d n  n óm     t  ng này    quý 

 ông ty, do n  ng   p rà so t  ỗ tr  t  o t ự  tế.  

  Đ   v    ộ  ộ   u t ng , n  p ng  sẽ  ó g  y     n  n       n C    uy 

Quân sự  uy n. 

2. Mức hỗ trợ giá vé tàu thủy: 

- Công ty C   h n Tàu cao tốc Superdong  Tàu Superdong Côn Đảo : hỗ 

trợ 50% giá vé hiện hành. 

Bên cạnh đó, đối với những h c sinh, sinh viên Côn Đảo đi thi các kỳ thi 

h c sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, kỳ thi Trung h c ph  thông Quốc gia, Đại h c, 



 

                                                                                                                                        

 

H c viện, Cao Đẳng, Trung h c & Dạy nghề; Nhập h c vào các trường Đại h c, 

H c viện, Cao Đẳng, Trung h c & Dạy nghề và người thân đi cùng sẽ được ưu 

tiên mua vé và hưởng thêm các chế độ ưu đãi đặc biệt khác tùy theo từng thời 

điểm với điều kiện: phải có văn bản đề  uất của trường nơi h c sinh/sinh viên 

đang theo h c, đăng ký dự thi. 

- Công ty c  ph n Tàu cao tốc  h  Quốc  Tàu cao tốc Côn Đảo E press : 

+ 60% giá vé hiện hành cho tuyến Côn Đảo – Tr n Đề và ngược lại. 

+ 30% giá vé hiện hành cho tuyến Côn Đảo – Vũng Tàu và ngược lại. 

Mức hỗ trợ trên được giảm trực tiếp khi mua vé và người mua vé mang theo 

những giấy tờ, hồ sơ theo điều kiện được nêu tại Điểm 1 văn bản này. 

3. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đơn vị nêu trên t  chức triển khai về 

mức hỗ trợ giá vé tàu thủy cho một số đối tượng trên địa bàn huyện Côn Đảo đến 

cán bộ, công chức viên chức và người lao động tại đơn vị mình được biết. 

4. Đề nghị Trưởng 9 khu dân cư t  chức quán triệt mức hỗ trợ giá vé tàu 

thủy cho một số đối tượng trên địa bàn huyện Côn Đảo bằng hình thức công khai 

tại trụ sở các Nhà sinh hoạt văn hóa, Trung tâm Văn hóa h c tập Cộng đồng khu 

dân cư, Điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, lồng ghép tuyên truyền rộng rãi 

trong các cuộc h p có người dân trong địa bàn quản lý tham gia. 

5. Giao  hòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội rà soát tham mưu 

UBND huyện văn bản đính kèm danh sách, thông tin của đối tượng chính sách và 

bảo trợ  ã hội để cung cấp cho Công ty c  ph n Tàu cao tốc  h  Quốc và Công ty 

C   h n Tàu cao tốc Superdong làm cơ sở đối chiếu hỗ trợ giá vé tàu thủy. 

6. Giao  hòng Văn hóa và Thông tin thực hiện đăng tải Công văn này và 

các văn bản đính kèm lên Trang Thông tin điện tử huyện Côn Đảo; Trung tâm Văn 

hóa Thông tin và Thể thao t  chức tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền 

thanh, truyền hình và màn hình led. 

UBND huyện Côn Đảo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng 9 

khu dân cư khẩn trương triển khai tại cơ quan đơn vị và địa bàn mình quản lý để 

đảm bảo thực hiện chế độ kịp thời cho người dân huyện nhà./. 

(Đính kèm: Công văn s  3244/    .TCK  19/10/2020           uy n; 

Văn  ản s  240/2020/C - Q  ngày 29/10/2020     Công ty  ổ p  n Tàu   o t     ú Qu  ; 

Văn  ản s  124/C T -2020     Công ty Cổ    n Tàu   o t    up rdong ngày 22/10/2020) 

 Nơ      :                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh  B/c ; 

- TTr Huyện ủy  B/c ; 

- TTr.HĐND huyện  B/c ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công ty c  ph n Tàu cao tốc  h  Quốc; 

- Công ty C   h n Tàu cao tốc Superdong; 

- Lưu: VT (VTr); TC-KH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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