
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng 

 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 
 

Căn cứ Công văn số 4306/BGTVT-CYT ngày 06/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trên các 

phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới. Nhằm tháo gỡ khó khăn, khôi phục 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải và vẫn đảm bảo hạn chế 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho người điều khiển, nhân viên phục vụ và hành 

khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách, Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Điện Biên thông báo đến Ban quản lý bến xe, các đơn vị vận tải một số nội dung sau: 

1. Thực hiện dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách hành khách trên các phương tiện 

vận tải hành khách (xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi…), các phương tiện 

được chở đúng số người cho phép chở theo quy định.  

Thời gian thực hiện kể từ ngày ký ban hành thông báo này. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19: 

- Đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực công cộng và trên phương tiện vận tải 

hành khách trong suốt hành trình; 

- Thực hiện khai báo y tế; 

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn (có ít nhất 60% 

nồng độ cồn;  

- Kiểm tra thân nhiệt; 

- Hạn chế giao tiếp, ăn uống trên phương tiện vận tải hành khách; 

- Khử khuẩn các bề mặt trên phương tiện vận tải hành khách trước và ngay sau khi 

kết thúc chuyến đi. 

Nhận được thông báo này, Sở GTVT Điện Biên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN;   (b/cáo) 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Ban CĐ phòng, chống dịch Covid; 

- Công an tỉnh; 

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

- Đài PTTH tỉnh; 

- Báo Điện Biên Phủ; 

- Sở GTVT các tỉnh, TP; 

- Thanh tra GTVT; 

- HHVT ô tô Điện Biên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thái Bình 

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 5 năm 2020 
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