
 

THÔNG BÁO 

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

trên địa bàn tỉnh Điện Biên  
 

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Điện Biên về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên đã ban hành các 

văn bản phối hợp triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống  dịch Covid-19 trong 

tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã chỉ đạo 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan đã kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch 

trong hoạt động vận tải. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại 

các tỉnh, thành phố trên cả nước, Sở GTVT tỉnh Điện Biên tiếp tục thông báo và yêu cầu 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

I. Đối với hoạt động vận tải: 

Tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 1038/TB-SGTVT ngày 04/5/2021; Thông 

báo số 1074/TB-SGTVT ngày 08/5/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên; đồng 

thời tiếp tục thông báo tổ chức hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh sau: 

1. Đối các hoạt động vận tải khách tại tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Sơn La: 

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

tỉnh, thành phố nêu trên (bao gồm vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, 

du lịch, taxi).  

2. Đối với hoạt động vận tải khách tại tỉnh Lào Cai, Kon Tum, Bình Thuận, Tp. Hồ 

Chí Minh: 

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

Bố trí hành khách không vượt quá 50% số ghế theo đăng ký và không vượt quá 20 người 

trên xe/01 xe; hành khách ngồi cách ghế (hoặc đứng đối với xe buýt) đảm bảo giữ khoảng 

cách an toàn theo quy định.  

- Vận tải hành khách bằng xe Taxi: Xe đăng ký 05 chỗ ngồi, chở tối đa 02 hành 

khách/01 xe; xe đăng ký 07 chỗ ngồi, chở tối đa 03 hành khách/01 xe; 

4. Đối với hoạt động vận tải khách tại tỉnh Hải Dương. 

- Tạm dừng hoạt động đối với xe ô tô Du lịch; 

- Hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe hợp 

đồng, xe taxi chỉ được chở tối đa 50% số chỗ nhưng không quá 20 người/xe/chuyến; xe 

từ 05 chỗ không chở quá 03 người (gồm cả lái xe); từ 09 chỗ ngồi đến trên 05 chỗ ngồi 

chỉ được phép chở tối đa không quá 04 người (gồm cả lái xe); 

- Đối với hoạt động vận tải hàng hóa: Chỉ được phép chở 01 người là lái xe trên ca 

bin đối với xe được phép chở 02 người; chỉ được phép chở không quá 02 người (gồm cả 

lái xe) đối với xe được phép chở 03 người; 
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- Các loại phương tiện khi lưu thông cần mở kính chắn gió. Thực hiện đầy đủ biện 

pháp 5K của Bộ Y tế. 

5. Đối với hoạt động vận tải khách tại tỉnh Hà Giang. 

- Các tuyến vận tải hành khách cố định chỉ được chở tối đa 50% lượng khách so 

với phương án trước đây doanh nghiệp đã xây dựng (thực hiện giãn cách 02 ghế/ 01 hành 

khách) và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và không được dừng, đón trả 

khách hoặc ăn uống, nghỉ ngơi tại các địa phương đang có dịch Covid-19; 

- Tạm dừng hoạt động vận chuyển khách từ tỉnh Điện Biên đi, đến tỉnh Hà Giang 

đối với: Xe du lịch, xe hợp đồng và xe taxi. 

6. Thời gian thực hiện kể từ 0h00’ ngày 11/5/2021 đến khi có thông báo mới. 

II. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách, ban quản lý bến xe, các phòng, 

ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Giao 

thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên, hướng dẫn của cơ 

quan y tế, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Thông báo số 1038/TB-

SGTVT ngày 04/5/2021, Thông báo số 1074/TB-SGTVT ngày 08/5/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Điện Biên. 

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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