
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 1374/SGTVT-QLVT, PT&NL 

V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành 

khách từ tỉnh Sơn La đến các tỉnh có 

dịch Covid-19 ngược lại. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Sơn La, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

                    

                      Kính gửi: 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 07/5/2021 của Bộ GTVT về 

tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong 

ngành Giao thông vận tải; Thông báo số 221/TB-VPUB ngày 14/5/2021 về việc 

Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có 

dịch sang các địa phương chưa có dịch bệnh, với tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1.  Kể từ 00 giờ 00 ngày 15/5/2021 cho đến khi có thông báo mới, tạm 

dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp 

đồng, xe du lịch, xe taxi từ Sơn La đi các tỉnh gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh 

Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên, Ninh Bình và ngược lại. 

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe khách trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung: mục 1, mục 2 và mục 3 Công văn số 

1276/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 08/5/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc tổ 

chức vận tải hành khách liên tỉnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; mục 1, mục 2 Công văn số 1287/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 

10/5/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc tổ chức vận tải hành khách trên địa bàn 

tỉnh Sơn La phòng, chống dịch Covid-19; mục 1 Công văn số 1296/SGTVT-

QLVT, PT&NL ngày 10/5/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc tạm dừng hoạt 

động vận tải hành khách từ Sơn La đi tỉnh Hòa Bình, Điện Biên và ngược lại; 

mục 1 Công văn số 1365/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 14/5/2021 của Sở 

GTVT Sơn La về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Sơn La đi tỉnh 

Lạng Sơn và các văn bản chỉ đạo trong phòng, chống dịch Covid-19 của Sở 

GTVT Sơn La. 

3. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát việc chấp hành của các 

đơn vị; đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định. 



4. Đề nghị Báo Sơn La, Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp thông tin tuyên truyền phương án vận 

chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh để người dân được biết và tuyên 

truyền vận động nhân dân khuyến cáo đến thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp… là 

công dân, người lao động ngoại tỉnh tại các địa phương đang có dịch không đến 

tỉnh Sơn La trong thời gian này. 

5. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố: 

- Phối hợp với Sở GTVT Sơn La chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển 

hành khách và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung 

tại mục 1 Công văn này. 

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc quản lý 

thực hiện tốt nội dung mục 5 Công văn số 1276/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 

08/5/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc tổ chức vận tải hành khách liên tỉnh 

thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

(Đính kèm công văn số 1276/SGTVT-QLVT, PT&NL ngày 08/5/2021) 

Sở GTVT Sơn La đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện 

nghiêm túc các nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- TT Tỉnh ủy;  

- TT UBND tỉnh;    

- TT BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế Sơn La; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Sơn La; 

- Thanh tra Sở (t/h); 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, QLVT PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 

 

 

(thay b/c) 

(p/h) 
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