
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLVTPT&NL                             Điện Biên, ngày     tháng 11 năm 2021 

V/v tổ chức tạm thời hoạt động vận tải để 

phòng, chống dịch Covid-19. 
 

  

                            Kính gửi:  

                 - Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

                     - Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. 
 

Theo kết quả xét nghiệm của Sở Y tế, hiện nay tại khu vực xã Na Tông, 

huyện Điện Biên xuất hiện ca dương tính với Covid-19 chưa rõ nguồn lây, có lịch 

sử tiếp xúc phức tạp, nguy cơ trở thành ổ dịch mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Để kịp thời khoanh vùng, dập dịch một cách nhanh chóng, hiệu quả, ngăn 

chặn sự lây lan Covid-19 sang các địa phương khác thông qua hoạt động vận tải, 

Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Đối với vận tải hàng hóa. 

Các phương tiện vận tải hàng hóa vào khu vực xã Na Tông, Mường Nhà  

được hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 do UBND tỉnh, Sở Y tế quy định và hướng dẫn. Ngoài ra lái 

xe, người đi cùng trên xe còn phải thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

- Trên xe bố trí dung dịch khử khuẩn, lái xe đeo khẩu trang trong suốt quá 

trình hoạt động, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Việc xếp, dỡ hàng hóa tại các xã Na Tông, Mường Nhà và khu vực lân cận 

phải tiến hành nhanh chóng, không tập trung đông người. 

- Lái xe có hành trình đi qua không được dừng, đỗ tại địa bàn các xã Na 

Tông, Mường Nhà, Phình Giàng và các khu vực lân cận. 

2. Đối với hoạt động vận tải hành khách. 

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ đến các xã 

Na Tông, Mường Nhà, Phình Giàng.  

- Tạm dừng tuyến vận tải hành khách cố định từ thành phố Điện Biên Phủ đi 

Mường Lói, Phình Giàng và ngược lại. 

- Tiến hành phun khử khuẩn các phương tiện đi, đến các khu vực trên từ 

ngày 21/10/2021 đến ngày 02/11/2021. 

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có Văn bản khác thay thế. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các 

phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND;                     
- UBND tỉnh Điện Biên;                        

- Tổng cục ĐBVN;                               (b/c) 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 
- Công an tỉnh; Sở Y tế;               

- UBND các huyện, tx, tp;      (p/h) 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Bình 
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