
 

   Kính gửi:  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách; 

- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới, Sở GTVT Điện Biên đã có Thông báo số 1573/TB-SGTVT 

ngày 19/6/2021 về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên trong tình hình mới, theo đó tại Mục 1: “Tiếp tục tổ chức hoạt động vận 

tải hành khách công cộng liên tỉnh (bao gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố 

định, hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh Điện Biên đi các tỉnh, thành phố và ngược 

lại (trừ các tỉnh, thành phố có tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hoặc 

chưa cho phép hoạt động vận tải hành khách trở lại…” 

Để đảm bảo thống nhất việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách giữa các 

tỉnh, thành phố, Sở GTVT tỉnh Điện Biên làm rõ nội dung trên như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh (bao 

gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh 

Điện Biên đi các tỉnh, thành phố và ngược lại: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam 

Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên 

Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái. 

2. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh đi đến các 

tỉnh, thành phố có tình hình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hoặc chưa cho 

phép hoạt động vận tải hành khách trở lại: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Lào 

Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng, Bình Dương… 

Các nội dung khác được thực hiện theo Thông báo số 1573/TB-SGTVT 

ngày 19/6/2021 của Sở GTVT Điện Biên. 

Trên cơ sở nội dung trên, Sở GTVT Điện Biên đề nghị Sở Giao thông vận 

tải các tỉnh, thành phố liên quan phối hợp tổ chức hoạt động vận tải hành khách 

đảm bảo ổn định trật tự an toàn giao thông; thông tin kịp thời về Sở GTVT tỉnh 

Điện Biên nếu phát hiện các trường hợp vi phạm để xem xét và xử lý theo quy 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-QLVTPT&NL 
V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách 

trong tình hình mới 

Điện Biên, ngày     tháng 6 năm 2021 
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định. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách, các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 
- UBND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh;       (b/cáo) 

- Tổng cục ĐBVN; 
- Sở Y tế; 

- Ban CĐ phòng, chống dịch Covid; 

- Công an tỉnh; 
- Phòng CSGT - Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP;     (ph/hợp) 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Điện Biên Phủ; 
- Sở Thông tin truyền thông; 

- Thanh tra GTVT; 

- HHVT ô tô Điện Biên; 
- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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