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Số:             /SGTVT-PCAT 
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Hòa Bình, ngày       tháng 5  năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị quản lý bến xe khách, quản lý cảng, bến thủy nội địa 

 trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 838/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ Công văn số 3432/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

đối với hoạt động vận chuyển hành khách trong tình hình mới. 

 Căn cứ tình hình thực tế, Sở Giao thông vận tải Hòa Bình triển khai một 

số nội dung sắp xếp, tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh 

Hòa Bình, cụ thể như sau: 

 1. Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 

 - Vận tải hành khách nội tỉnh: Các tuyến vận tải hành khách cố định nội 

tỉnh; xe buýt nội tỉnh được phép hoạt động 100% theo biểu đồ đã được phê duyệt. 

 - Xe taxi; xe hợp đồng; xe du lịch: Được phép hoạt động. 

 - Vận tải hành khách cố định, xe buýt liên tỉnh được phép hoạt động, cụ thể 

như sau: 

 + Cho phép hoạt động 100% theo biểu đồ đã được phê duyệt đi và đến các 

tỉnh, vùng không có dịch. Nếu trên lộ trình đi qua vùng có dịch đã thực hiện việc 

giãn cách hoặc cách ly xã hội thì không được dừng, đỗ để thực hiện việc đón, trả 

khách. 

 + Cho phép hoạt động 100% theo biểu đồ đã được phê duyệt đi và đến các 

tỉnh, vùng có dịch nhưng không thực hiện việc giãn cách hoặc cách ly xã hội. 

Tuy nhiên, chỉ được chở tối đa 50% số ghế, giường theo thiết kế của nhà sản 

xuất và phải đảm bảo khoảng cách giữa người với người theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế. 
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 + Tạm dừng đối với các tuyến vận tải hành khách có biểu đồ đã được phê 

duyệt đi và đến các tỉnh, vùng có dịch đã thực hiện việc giãn cách hoặc cách ly 

xã hội đã có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Các cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông: Được phép hoạt 

động.  

 - Các phương tiện đường bộ, đường thủy hoạt động phải đảm bảo thực 

hiện các giải pháp an toàn phòng chống dịch theo khuyến cáo của các ngành 

chức năng và hướng dẫn của Bộ Y tế về các điều kiện phòng, chống dịch 

COVID-19 trên các phương tiện giao thông. Đặc biệt phải thực hiện kê khai 

danh sách, thông tin hành khách đi hết hành trình từ đầu tuyến đến cuối tuyến và 

danh sách hành khách đi từng chặng ngắn (nội dung bao gồm: Họ và tên, địa 

chỉ, hành trình đi và đến, số điện thoại liên hệ…), các đơn vị kinh doanh vận tải, 

lái xe, nhân viên phục vụ, các bến xe khách, cảng, bến thủy nội địa phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện việc lập danh sách, thông tin 

hành khách dẫn đến khó khăn trong việc truy vết khi có các trường hợp dương 

tính với COVID-19. 

 2. Các đơn vị quản lý bến xe khách, cảng, bến thủy nội địa trên địa 

bàn tỉnh 

- Khẩn trương triển khai nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ 

Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các văn bản 

khác có liên quan đến các đơn vị, hộ cá thể kinh doanh vận tải biết, thực hiện. 

- Chủ động liên hệ với bến xe, cảng, bến thủy nội địa ngoài tỉnh để sắp 

xếp, bố trí và theo dõi biểu đồ khai thác vận tải hành khách liên tỉnh của các đơn 

vị vận tải tại cảng, bến. 

- Có trách nhiệm lưu giữ bản kê danh sách hành khách của các chuyến xe, 

chuyến tàu đến bến và kiểm tra các thông tin được ghi tại bảng kê để thuận tiện 

cho việc truy vết khi cần thiết của các cơ quan chức năng. Chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc thiếu trách nhiệm gây lây lan bệnh dịch. 

- Thông báo cho các lực lượng chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy 

định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về 

phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý của đơn vị. 

 3. Giao phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 

 - Bố trí cán bộ trực cập nhật dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình của 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị 

kinh doanh vận tải thực hiện đúng chỉ đạo về việc sắp xếp hoạt động vận tải. 

 - Tuyên truyền đến các đơn vị có phương tiện vận chuyển người nội bộ chở 

công nhân, người lao động thực hiện nội dung: 
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 + Đề nghị công nhân, người lao động chỉ sử dụng cố định một phương tiện 

vận chuyển cho cả chiều đi và về (không nên thay đổi phương tiện nếu không có lý 

do đặc biệt), hạn chế tối đa việc sử dụng các phương tiện vận tải công cộng. 

 + Yêu cầu lái xe lập danh sách hành khách cho cả chiều đi và chiều về cho 

công nhân, người lao động đi trên xe. 

 + Yêu cầu lái xe và hành khách thường xuyên khai báo y tế; luôn đeo khẩu 

trang trong suốt hành trình và sát khuẩn tay đúng cách; thực hiện giữ khoảng cách 

nhất định >02m và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định. 

 + Phối hợp với Sở Y tế (CDC địa phương) luôn luôn có kế hoạch khử khuẩn 

cho phương tiện trước và sau khi tham gia vận chuyển. 

 4. Giao Thanh tra Sở 

 Phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, 

nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ các hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông, không chấp hành chỉ 

đạo về việc sắp xếp hoạt động vận tải nêu trên (nếu có). 

 5. Thời gian thực hiện 

 Kể từ 07h00’, ngày 01/6/2021 cho đến khi có hướng dẫn mới. Công văn 

này thay thế Công văn số 1181/SGTVT-PCAT ngày 11/5/2021 và Công văn số 

1231/SGTVT-PCAT ngày 13/5/2021 của Sở Giao thông vận tải Hòa Bình. 

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- Cục ĐTNĐ Việt Nam; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, Báo Hòa Bình,  

Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng QLVT,PT&NL; 

- Ban Biên tập Website Sở; 

- Bến xe khách Bình An; 

- Lưu: VT, PCAT(NVC). 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Bùi Đức Hậu 
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