
 

UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 1721/SGTVT-QLVT, PT&NL 

V/v tổ chức vận chuyển hành khách 
tuyến cố định từ Sơn La đi Hà Nội 
đảm bảo phòng, chống dịch bệnh 

Covid -19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 08 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

      - Các đơn vị quản lý khai thác bến xe. 

   

  Thực hiện Thông báo số 297/TB-VPUB ngày 08/6/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Sơn La về 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 đáp ứng nhu cầu đi lại thực sự cần thiết của nhân dân cũng 

như đảm bảo an toàn và phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19 trong hoạt 

động vận tải hành khách công cộng, Sở GTVT Sơn La có ý kiến như sau:. 

1. Cho phép hoạt động trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Sơn La đi Hà Nội và ngược lại, tuy nhiên phải chấp hành nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch và yêu cầu khai thác, cụ thể: 

- Số chuyến khai thác tối đa: Không quá 50% số chuyến theo Biểu đồ  chạy 

xe đã được công bố (phê duyệt). 

- Đối với xe ghế ngồi: sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên 

phương tiện vận tải hành khách cách một ghế, mỗi xe không được chở quá 50% 

số người cho phép 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 được vượt quá 

20 người trên phương tiện trong một thời điểm kể cả lái xe, nhân viên phục vụ 

trên xe. 

- Đối với xe khách giường nằm: Thực hiện chở đúng số người 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 trong một 

thời điểm, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.  

- Thời gian áp dụng: Kể từ 12 giờ 00 phút ngày 08/6/2021 cho đến khi có 

thông báo mới.  

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định:  

- Tiến hành khảo sát, xây dựng Phương án khai thác tuyến (tạm thời) 

trên tuyến Sơn La đi Hà Nội và ngược lại theo mục 1 Công văn này gửi Sở 

GTVT, Bến xe khách hai đầu tuyến để phối hợp theo dõi và quản lý. 
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- Trường hợp đơn vị tạm dừng hoạt động phải thông báo đến Sở GTVT và 

bến xe hai đầu tuyến, ghi rõ thời gian tạm dừng hoạt động. 

- Phối hợp chặt chẽ với bến xe hai đầu tuyến kịp thời báo cáo Sở GTVT 

Sơn La, Sở GTVT Hà Nội để xem xét, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát 

sinh (nếu có). 

- Chỉ đạo các lái xe, nhân viên phục vụ trên trên xe chỉ trả khách tại các 

điểm do địa phương bố trí, đã được công bố tại Thông báo số 489/TB-SGTVT 

ngày 09/02/2021 của Sở GTVT Sơn La về vị trí các điểm dừng, đỗ trả khách 

liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

(có văn bản gửi kèm). Tuyệt đối không dừng, đón, trả khách tại địa bàn địa 

phương có dịch (vùng có dịch) theo thông báo của Bộ Y tế.  

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách đi xe thực hiện 

nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang và khai báo y tế 

đúng quy định, thường xuyên thực hiện sát khuẩn; cập nhật đầy đủ danh sách 

hành khách nộp tại bến xe đến, đồng thời sao chụp gửi bến xe đi và đơn vị vận 

tải lưu, có biện pháp xử lý nghiêm đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch; kiên quyết từ chối 

phục vụ những hành khách không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch khi đi xe; Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và chủ xe trong quá 

trình tham gia vận chuyển hành khách khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát 

hiện để xảy ra vi phạm quy định về vận tải khách, các quy định về phòng chống 

dịch Covid-19 thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý nghiêm theo quy 

định của pháp luật. 

3. Đối với bến xe khách:  

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải khách thực theo Phương án khai 

thác (tạm thời) tuyến cố định Sơn La đi Hà Nội của các đơn vị vận tải; có 

phương án tổ chức hoạt động bến xe khách và các dịch vụ tại bến xe phù hợp 

với điều kiện thực tế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền; niêm yết tại 

khu vực bến xe và thông tin rộng rãi qua hệ thống loa phát thanh, bảng thông tin 

điện tử phương án vận chuyển hành khách trên các tuyến... để người dân được 

biết; không tiếp nhận và xác nhận vào lệnh vận chuyển các phương tiện vượt 

quá số chuyến tối đa được khai thác trên tuyến theo quy định. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các xe được phép hoạt động trên tuyến nộp 

danh sách hành khách đi xe và báo cáo hàng ngày về Sở GTVT theo quy định.  

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

chủ động, phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, 

tuyên truyền nhắc nhở các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; đề xuất xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân  vi phạm (nếu có). 

5. 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 
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chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh để người dân được biết và 

khuyến cáo hạn chế di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác nhằm phòng, 

chống lây nhiễm dịch Covid-19. 

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội 

Thông tin đến đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn có hoạt 

động vận tải hành khách tuyến cố định Sơn La đi Hà Nội và ngược lại được biết; 

Quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp với Sở GTVT Sơn La chỉ đạo Bến xe Yên 

Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình và các lực lượng chức năng cho phép hoạt động trở lại 

tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh nêu trên; thường xuyên kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định nhằm 

tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại thực sự cần thiết của nhân dân, tránh việc lây lan 

dịch bệnh trong hoạt động vận tải.  

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

nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- TT BCĐ Covid - 19 tỉnh;  

- TT Ban ATGT tỉnh;                           (để b/c) 

- Tổng cục Đường bộ VN; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh Sơn La;     

- Sở Thông tin và truyền thông;    

- Báo Sơn La;                                   (để p/h)                        

- UBND các huyện, thành phố;       

- Như trên; 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở GTVT Sơn La; 

- Lưu: VT, QLVT PT&NL, (100 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 
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