
 

THÔNG BÁO 

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

trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
 

 

Thực hiện Thông báo số 177-TB/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 (ngày 07/5/201); Công văn số 1310/UBND-KGVX ngày 07/5/2021 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19 trong ngành Giao thông vận tải. Căn cứ công văn số 618/SGTVT-QLVT-PTNL ngày 

01/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Hà Nam về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Công văn số 

659/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 06/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang về việc tiếp 

tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 

626/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 07/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Thái Bình về việc tổ 

chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; 

Công văn số 1840/SGTVT-QLVT ngày 05/5/2021 của Sở GTVT thành phố Hà Nội về 

việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; Công văn 

số 826/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 07/5/2021 của Sở GTVT Nam Định về việc triển 

khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 754/SGTVT-

KHTC&ATGT ngày 07/5/2021 của Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức hoạt động 

vận tải hành khách trong giai đoạn 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, Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Điện Biên thông báo như sau: 

I. Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh: 

Các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô trong nội tỉnh, bao gồm vận tải hành 

khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi được phép hoạt động, tuy nhiên phải 

thực hiện đầy đủ 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”. 

II. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh: 

Tiếp tục thực hiện theo thông báo số 1038/TB-SGTVT ngày 04/5/2021 của Sở 

GTVT tỉnh Điện Biên về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi 

và đến tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Đà Nẵng, và các tỉnh sau: 

2.1. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

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 
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- Tạm dừng hoạt động vận tải bằng xe ô tô (xe chở khách, hàng hóa) trên địa bàn 

xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Các phương tiện kinh doanh vận tải hoạt động đi qua địa 

bàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân không dừng đỗ, đón trả khách, hàng hóa. Trường hợp 

đặc biệt hoạt động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền. 

- Hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách đi, đến xã Bắc Lý, xã Chân Lý, 

huyện Lý Nhân. Trường hợp vận chuyển phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

dịch; không được chở quá 50% số ghế và không quá 20 người; lái xe và hành khách phải 

thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 5K (Khẩu trang, Khử 

khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế). 

2.2. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Nam Định. 

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô từ tỉnh Điện Biên đi, đến 

các tỉnh: Bắc Giang, Nam Định (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, 

hợp đồng, du lịch, taxi). 

2.3. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô (bao gồm tuyến cố 

định, hợp đồng, taxi) đi/ đến các xã có dịch (xã Bình Minh - huyện Kiến Xương; xã Hồng 

Dũng, xã Thụy Quỳnh - huyện Thái Thụy; xã Tam Quang - huyện Vũ Thư). Các phương 

tiện có hành trình qua địa phương có dịch, yêu cầu lái xe không được dừng, đỗ để đón 

trả khách. 

- Tạm dừng hoạt động vận tải đối với xe chở khách du lịch đi và đến tỉnh Thái 

Bình. 

- Hạn chế số chuyến xe chạy/ngày/tuyến, hạn chế việc vận chuyển hành khách 

trên các phương tiện giao thông công cộng, cụ thể: các tuyến cố định đi và đến tỉnh Thái 

Bình chỉ được phép hoạt động 50% số chuyến xe/ngày/tuyến. 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, giữ khoảng cách tối thiểu 01 ghế; xe taxi chở không quá 02 người/xe. 

- Đối với vận tải hàng hóa: thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

2.4. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hạn chế việc vận chuyển hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng: 

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 giới đường bộ và không vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, 

phụ xe). 

2.5. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

- Vận tải khách theo tuyến cố định:  

+ Tạm dừng hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách cố định có điểm đầu 

(điểm cuối) qua các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.  

+ Không cho phép dừng, đón trả khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đối với các 

tuyến cố định của các tỉnh có lộ trình chạy qua tỉnh Bắc Ninh.  
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- Vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải khách bằng xe 

taxi:  

+ Vận tải khách theo hợp đồng và vận tải khách du lịch: Chỉ được hoạt động tối 

đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị. Mỗi xe chở không quá 50% sức chứa và không 

quá 20 người/xe.  

+ Xe hợp đồng đưa đón công nhân, cán bộ đi làm việc: Mỗi xe chở không quá 

50% số ghế và tối đa 20 người/xe.  

+ Vận tải khách bằng xe taxi: Mỗi xe chỉ được chuyên chở tối đa mỗi hàng ghế là 

01 hành khách (xe 4,5 chỗ chở tối đa 02 hành khách; xe 07 chỗ chở tối đa 03 hành 

khách).  

+ Nghiêm cấm việc đưa đón khách bằng phương tiện xe taxi, xe hợp đồng, xe du 

lịch đi từ hoặc đi đến các địa bàn có công bố cách ly kiểm soát dịch bệnh. 

Thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00 phút ngày 07/5/2021 đến khi có thông báo 

mới của các cơ quan có thẩm quyền. 

2.6. Đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn các tỉnh, thành phố, các 

vùng chưa có dịch. 

- Đối với hoạt động vận chuyển hành khách đi đến các tỉnh, thành phố, vùng 

không có dịch: Các phương tiện vận tải hành khách được hoạt động bình thường, nhưng 

phải tuân nghiêm ngặt các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 

- Đối với hoạt động vận chuyển hành khách có hành trình đi qua tỉnh, địa bàn tỉnh 

(vùng có dịch) đã được cơ quan chức năng công bố: Không được dừng, đỗ để đón, trả 

khách. 

III. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung 

sau: 

3.1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải. 

- Thực hiện nghiêm việc vận chuyển hành khách, hàng hóa theo Thông báo này, 

chấp hành nghiêm chỉnh việc tổ chức hoạt động VTHK trên địa bàn các tỉnh, thành phố. 

Chấp hành việc 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.  

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo các Thông báo, văn bản 

chỉ đạo của Sở GTVT, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt thực hiện nghiêm thông 

điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

3.2. Đối với Ban Quản lý Bến xe. 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực bến xe theo quy định; 

chủ động tổ chức phun khử khuẩn tại khu vực các bến xe; 

- 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. 
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- 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. 

3.3. Đối với Thanh tra GTVT. 

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 đối với các phương tiện vận chuyển 

hành khách ra, vào địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo các trường hợp ngoài thẩm quyền xử lý. 

3.4. Đối với 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 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: 
- 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 KDVT;     (th/hiện) 

- Ban QLBX; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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