
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
 

 

Căn cứ Thông báo số 1496/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 21/7/2021 của Sở 

GTVT tỉnh Phú Thọ về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách; công văn số 

1186/SGTVT-QLVT ngày 22/7/2021 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu về việc tạm 

dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi thành phố Hà Nội và ngược lại; công 

văn số 2673/SGTVTXD-QLVT ngày 22/7/2021 của Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai 

về việc đề xuất tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến thành phố 

Hà Nội để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn ra, nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải, đồng thời để 

đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, làm việc, đáp ứng mục tiêu vừa phòng chống 

dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn và ổn 

định chính trị; Tiếp theo Thông báo số 1903/TB-SGTVT ngày 21/7/2021 về việc 

tổ chức hoạt động vận tải từ tỉnh Điện Biên đi các tỉnh Hải Dương, Hà Giang và 

ngược lại, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo như sau: 

I. Đối với hoạt động vận tải vận tải hành khách liên tỉnh. 

1.1. Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách (bao gồm vận 

chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh Điện 

Biên đi các tỉnh: Đắk Nông, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Ninh, Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố đang thiết lập cách ly xã hội theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, hạn chế hoạt động tại các khu vực đã thiết 

lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Đối với các phương tiện có hành trình đi qua các tỉnh, thành phố, vùng 

có dịch tuyệt đối không được dừng đỗ để đón, trả khách. 

- Tạm dừng tuyến VTHK cố định Mường Nhé - Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), 

Mường Lay - Mỹ Đình (Hà Nội, theo hành trình B) do có hành trình chạy xe đi qua 

địa phận tỉnh Lai Châu, Lào Cai đã có văn bản tạm dừng đi, đến thành phố Hà Nội. 

- Tạm dừng đối với hoạt động vận chuyển hành khách theo hình thức hợp 

đồng, du lịch, taxi có hành trình chạy qua địa phận tỉnh Lai Châu, Lào Cai. 

1.2. Tiếp tục tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh (bao gồm: 

vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh Điện 

Biên đi các tỉnh, thành phố: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Hải 

Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh 

Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn và ngược lại, tuy nhiên phải 

đảm bảo các quy định: 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SGTVT 
 

Điện Biên, ngày      tháng 7  năm 2021 
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- Đối với hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định từ tỉnh Điện 

Biên đi đến các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ và 

ngược lại: chỉ được phép thực hiện 50% số chuyến xe/tuyến/ngày (riêng tuyến 

Điện Biên - Thái Nguyên theo biểu đồ chạy xe đang thực hiện 03 chuyến xe/ngày 

thì thực hiện giảm còn 02 chuyến xe/ngày; đối với hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe hợp đồng, du lịch, taxi đến tỉnh Phú Thọ được hoạt động tối đa 50% số 

lượng phương tiện vận tải của đơn vị, tối thiểu không nhỏ hơn 01 xe/đơn vị).  

- Hạn chế việc vận chuyển hành khách trên phương tiện:  

+ Đối với xe ghế ngồi: Sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên 

phương tiện vận tải hành khách cách một ghế, mỗi xe không được chở quá 

50% số người cho phép theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

+ Đối với xe khách giường nằm: Thực hiện chở đúng số người theo Giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ và không vượt quá 30 người trên phương tiện trong một 

thời điểm, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. 

+ Đối với xe taxi từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa 02 

người (kể cả lái xe); xe từ trên 05 chỗ ngồi đến 09 chỗ ngồi chỉ được chở tối đa 03 

người (kể cả lái xe). 

Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ ngày 23/7/2021 đến khi có thông báo 

mới của cơ quan có thẩm quyền. Các phương tiện vận tải xuất bến trước 00 

giờ ngày 23 tháng 07 năm 2021 được phép tiếp tục hoàn thành hết hành trình 

chạy xe trên tuyến. 

II. Yêu cầu các phòng, ban đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các 

nội dung tại Công văn số 1684/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 30/6/2021 của Sở 

GTVT tỉnh Điện Biên về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc 

phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến xe khách cố định liên tỉnh; các Thông 

báo của Sở GTVT tỉnh Điện Biên về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên và một số nhiệm vụ sau: 

2.1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Chủ động phối hợp với Ban Quản lý bến xe thực hiện nghiêm việc vận 

chuyển hành khách theo Thông báo này. Chấp hành nghiêm chỉnh việc tổ chức 

hoạt động vận tải, công tác phân luồng giao thông của các địa phương, các lực 

lượng chức năng để phục vụ công tác phòng chống dịch trên các tuyến đường đi 

qua. Trong quá trình hoạt động nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến dịch bệnh 

phải báo ngay về Sở GTVT và chính quyền địa phương.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các phương tiện thuộc đơn vị 

quản lý thông qua thiết bị giám sát hành trình, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn 

chỉnh và xử lý vi phạm đối với lái xe, phương tiện dừng, đỗ để đón, trả khách 

không đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các thông báo của 

Sở GTVT, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K 
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(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo 

y tế). 

2.2. Yêu cầu Ban Quản lý bến xe phối hợp với các đơn vị vận tải thực hiện 

nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo Thông báo này. Niêm yết, 

thông báo rộng rãi tại khu vực bến xe nội dung của Thông báo này và các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19 để hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

biết và thực hiện. 

2.3. Giao Thanh tra GTVT: tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hoặc báo cáo kịp thời các trường 

hợp ngoài thẩm quyền xử lý. 

2.4. Giao Phòng Quản lý VT,PT&NL Sở: theo dõi, thường xuyên cập nhật 

diễn biến tình hình dịch Covid-19  và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tham mưu 

giúp Lãnh đạo Sở kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19. 

2.5. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan phối hợp tổ 

chức hoạt động vận tải hành khách theo Thông báo này; 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 định. 

Nhận được Thông báo này, Sở GTVT tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị 

kinh doanh vận tải, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện; đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh;       (b/cáo) 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- 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; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Thanh tra GTVT; 

- HHVT ô tô Điện Biên; 

- Các đơn vị KDVT;     (th/hiện) 

- Ban QLBX; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-22T21:24:41+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Thái Bình<binhnt.sgtvt@dienbien.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-23T07:16:29+0700


		2021-07-23T07:16:58+0700


		sgtvt@dienbien.gov.vn
	2021-07-23T07:18:31+0700


		sgtvt@dienbien.gov.vn
	2021-07-23T07:19:05+0700




