
 

 

THÔNG BÁO 

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

trong tình hình mới 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1800/UBND-KGVX ngày 15/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 và cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh một số loại hình 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại. Căn cứ Công văn số 

172/BC-BCĐ ngày 18/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về 

việc báo cáo tóm tắt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên, theo đó tính từ ngày 30/5/2021 đến nay trên địa bàn tỉnh đã 20 ngày 

liên tục không ghi nhận ca mắc mới, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản 

được kiểm soát; Công văn số 3432/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 

ĐBVN về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với hoạt 

động vận chuyển hành khách trong tình hình mới; các Công văn của Sở GTVT các 

tỉnh, thành phố liên quan về việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trong 

tình hình mới; 

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn và ổn 

định chính trị, tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

đơn vị vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân nhưng vẫn đảm bảo hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải khách, Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo 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 (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: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nghệ 

An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP Hồ Chí Minh...), tuy nhiên phải đảm bảo 

các quy định sau:  

- Hạn chế số lượng hành khách trên phương tiện: Sắp xếp, bố trí hành khách 

ngồi giãn cách 01 ghế và không vượt quá 50% số ghế ngồi được cấp phép (đối với 

xe khách giường nằm thực hiện: chở đúng số người cho phép chở theo Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ 
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giới đường bộ và không vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, nhân 

viên phục vụ trên xe); Đối với xe 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). 

- Tuyệt đối không được đưa phương tiện đi, đến các vùng, địa phương có 

dịch đã được công bố, hoặc các khu vực đã thiết lập cách ly xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và 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, yêu cầu các lái xe, nhân viên phục vụ tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, 

trả khách. 

Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 20/6/2021 đến khi có 

thông báo mới của các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải: 

- Chủ động phối hợp với Bến xe khách hai đầu tuyến thực hiện nghiêm việc 

vận chuyển hành khách theo Thông báo này. Yêu cầu người lái xe thực hiện đúng, 

đầy đủ các quy định về vận tải khách, quy định về phòng chống dịch Covid-19 

theo các Thông báo của Sở GTVT và hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện 

nghiêm biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung 

đông người - Khai báo y tế).  

- Yêu cầu hành khách phải khai báo y tế theo quy định; yêu cầu các lái xe, 

nhân viên phục vụ lập danh sách toàn bộ hành khách trên xe (yêu cầu bắt buộc), 

bao gồm: họ tên, số điện thoại, nơi cư trú, vị trí ghế ngồi, giường nằm, chặng 

đường di chuyển (nơi đi, nơi đến) để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác 

truy vết, khoanh vùng cách ly khi phát hiện có yếu tố tiếp xúc với các trường hợp 

nghi ngờ nhiễm bệnh. Lưu trữ tờ khai y tế tại bộ phận quản lý Bến xe khách tỉnh, 

huyện nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng truy vết khi cần. 

3. Đối với Ban Quản lý Bến xe: 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. 

4. Giao Thanh tra GTVT thường xuyên 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. 

5. Giao Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái Sở: Theo dõi, cập 

nhật thường xuyên 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. 
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6. 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 khách, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- 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; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Thanh tra GTVT; 
- HHVT ô tô Điện Biên; 

- Các đơn vị KDVT;     (th/hiện) 

- BXK hai đầu tuyến; 
- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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