
 

THÔNG BÁO 

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

 

 

Căn cứ Công văn số 1443/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng, 

chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của bệnh dịch Covid-19, để chủ 

động phòng ngừa, phát hiện sớm, tập trung cao độ nhằm ngăn chặn nguy cơ lây bệnh 

từ bên ngoài, không để bệnh dịch lây lan ra cộng đồng; giảm thiểu tác động tiêu cực 

của đại dịch với kinh tế - xã hội phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của địa phương để phát 

triển mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an 

ninh quốc phòng, an toàn và ổn định chính trị; nhằm bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, 

tính mạng của nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời đảm bảo phục vụ nhu cầu đi 

lại của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên thông báo 

như sau: 

1. Đối với hoạt động vận tải nội tỉnh: 

- Hoạt động vận tải hành khách, hàng hoá nội tỉnh được phép hoạt động bình 

thường tuy nhiên phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ 

Y tế, đặc biệt thực hiện nghiêm quy định 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách 

- Không tập trung đông người - Khai báo y tế”.  

Riêng đối với hoạt động vận tải hành khách đi và đến huyện Nậm Pồ: Hạn chế 

việc vận chuyển hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng (bao gồm vận 

tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi), cụ thể: mỗi xe không 

được chở vượt quá 50% số người theo thiết kế của xe chở khách và không quá 20 

người đối với tất cả các loại xe, bố trí hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế; 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). Đối 

với tuyến vận tải có hành trình đi qua địa phận xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thì tuyệt 

đối không được dừng, đỗ đón trả khách. 

2. Đối với hoạt động vận tải liên tỉnh: 

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh (trừ 

Thành phố Hà nội là trung tâm kết nối với các tỉnh trong cả nước, do vậy vẫn tiếp tục 

hoạt động tuyến này để phục nhu đi lại cấp thiết của nhân dân), bao gồm: vận tải hành 

khách tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh Điện Biên đi và đến các tỉnh, 

thành phố hoặc vùng có dịch. 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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Đối với hoạt động vận tải hành khách đi và đến thành phố Hà Nội: Hạn chế 

việc vận chuyển hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng (bao gồm vận 

tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi), cụ thể: Bố trí, sắp xếp 

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 ATKT&BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và không vượt 

quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, phụ 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); Đối với xe buýt thực hiện: vận 

chuyển không quá 50% số chỗ (ngồi, đứng) trên xe và không quá 20 người tại cùng 

một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe)}.  

- Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đi, đến tỉnh Điện Biên: Được hoạt 

động bình thường nhưng yêu cầu trên mỗi xe chỉ được phép chở 01 người là lái xe 

đối với xe được phép chở 02 người; chỉ được phép chở tối đa 02 người (gồm cả lái 

xe) đối với xe được phép chở 03 người và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00’ ngày 20/5/2021 đến khi có thông báo 

mới của các cơ quan có thẩm quyền. 

4. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách. 

 Phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các 

phương tiện vận tải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, 

Không tập trung đông người và Khai báo y tế). 

- Trang bị nước rửa tay sát khuẩn (có ít nhất 60% nồng độ cồn trở lên), dung 

dịch khử khuẩn trên mọi phương tiện vận tải. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành 

khách bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng cách trong suốt hành trình vận chuyển (từ 

chối vận chuyển đối với hành khách không đeo khẩu trang theo đúng quy định). Kiểm 

tra thân nhiệt hành khách trước khi lên xe; nhắc nhở hành khách hạn chế ăn uống, nói 

chuyện trong chuyến đi, không khạc nhổ bừa bãi.  

- Bố trí giãn cách hành khách ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế; phun khử khuẩn 

toàn bộ thân vỏ xe trước khi xuất bến và sau khi kết thúc chuyến đi, trong quá trình 

di chuyển cần khử khuẩn thường xuyên tùy vào tình hình thực tế; khi di chuyển cần 

mở cửa kính để thông gió tự nhiên; chủ xe, lái xe phải khử khuẩn xe, giặt chăn, gối 

trên xe sau khi kết thúc hành trình chạy xe. Quá trình vận chuyển hành khách, nếu 

phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần 

nhất để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời. 
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- 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. 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. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trong quá trình hoạt động, khi lực lượng chức 

năng kiểm tra nếu vi phạm các quy định trên đây phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật và bị xử lý nghiêm theo quy định. 

5. Đối với Ban Quản lý Bến xe. 

- Ban Quản lý bến xe thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt động vận tải tại 

các bến xe; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực bến xe theo 

quy định, thường xuyên phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bến; Kiểm tra đôn đốc 

các đơn vị vận tải thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ thân vỏ xe trước khi xuất 

bến. 

- Niêm yết và thông báo rộng rãi trên loa phát thanh tại khu vực các 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. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải thống nhất tổ chức hoạt động vận 

tải hành khách tại các bến xe theo Thông báo này; giám sát chặt chẽ quá trình thực 

hiện của các đơn vị vận tải, tổng hợp số chuyến xe/ngày/tuyến, danh sách, số lượng 

hành khách/xe/tuyến, lưu trữ các tờ khai y tế của hành khách để cung cấp cho các cơ 

quan chức năng khi có yêu cầu; tuyệt đối không được giải quyết cho xe ra vào bến 

nếu không đảm bảo các quy định về vận tải hành khách, phòng chống dịch Covid-19; 

kịp thời báo cáo về Sở GTVT các trường hợp vi phạm các quy định về vận tải khách, 

các quy định về phòng chống dịch Covid-19. 

6. Thanh tra Sở. 

Tăng cường thực hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện kinh 

doanh vận tải khách. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo 

cáo các trường hợp ngoài thẩm quyền xử lý. 

7. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở, tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

tại các đơn vị vận tải. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các trường hợp lái xe, nhân 
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viên phục vụ trên xe không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch Covid-19, tham mưu 

giúp Lãnh đạo Sở triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng chống 

dịch của cơ quan cấp trên, hướng dẫn của cơ quan y tế đến các đơn vị vận tải, các cơ 

sở đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe, các phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở. 

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 đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh;       (b/cáo) 

- Bộ GTVT; 

- 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 KDVTK;     (th/hiện) 

- Ban QLBX; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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