
 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Điện Biên đi 

thành phố Hà Nội và ngược lại 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1680/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; theo đó tính từ ngày 16/5/2021 đến nay trên địa bàn 

tỉnh đã không phát hiện trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại cộng đồng, 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Nhằm thực hiện tốt 

mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển 

kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn và ổn định chính trị đồng thời 

đáp ứng nhu cầu đi lại, làm việc của nhân dân, Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện 

Biên thông báo như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh (bao 

gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi) từ tỉnh 

Điện Biên đi thành phố Hà Nội và ngược lại, tuy nhiên phải đảm bảo các quy định 

sau: 

- Hạn chế số chuyến xe/tuyến/ngày: các tuyến vận tải hành khách từ tỉnh 

Điện Biên đi thành phố Hà Nội và ngược lại chỉ được phép thực hiện 50% số 

chuyến xe/tuyến/ngày. 

- Hạn chế việc vận chuyển hành khách trên phương tiện: 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, nhân viên phục vụ trên xe; Đối với xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được 

phép chở tối đa 02 người (kể cả lái xe); xe từ trên 05 chỗ ngồi đến 09 chỗ ngồi chỉ 

được chở tối đa 03 người (kể cả lái xe). 

- Các phương tiện vận tải hành khách khi đi qua địa phận các tỉnh Sơn La, 

Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, … phải chấp hành nghiêm chỉnh việc phân luồng 

giao thông và theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng tại các địa phương đó 

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 (đối với các phương tiện có hành trình đi 

qua địa bàn tỉnh Sơn La chỉ thực hiện trả khách tại 25 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 
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thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (có bản sao Thông báo của Sở GTVT 

Sơn La kèm theo)). 

Thời gian thực hiện kể từ 12 giờ 00’ ngày 08/6/2021 đến khi có thông 

báo mới của các cơ quan có thẩm quyền. 

2. Yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải: 

- Chủ động phối hợp với Bến xe khách hai đầu tuyến thực hiện nghiêm việc 

vận chuyển hành khách theo Thông báo này. Tuyên tuyền, quán triệt đến tất cả 

người lái xe, nhân viên phục vụ thuộc quyền quản lý phải ký cam kết thực hiện 

nghiêm, đầy đủ các quy định về vận tải khách, quy định về phòng chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, các đơn vị vận tải phải tiếp tục 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận tải 

theo Thông báo số 1198/TB-SGTVT ngày 19/5/2021 của Sở GTVT Điện Biên về 

việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Người lái xe, chủ phương tiện trong quá trình tham gia vận chuyển hành 

khách khi lực lượng chức năng kiểm tra nếu để xảy ra vi phạm các 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; trường hợp nếu bị phát hiện chở quá 

số người trên xe/01 chuyến theo Thông báo này, ngoài bị xử lý theo quy định của 

pháp luật, đơn vị vận tải còn phải tự bố trí phương tiện để tiếp chuyển khách, đảm 

bảo hành khách không bị lỡ chuyến (phương tiện bố trí để chuyển tiếp khách phải 

tuân thủ quy định về vận chuyển khách và quy định về phòng chống dịch Covid-

19). 

3. Đối với Ban Quản lý Bến xe. 

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

định; 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. 

- 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 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. 

4. Đối với Thanh tra GTVT. 

- Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người và phương tiện ra vào địa 

bàn tỉnh tại các chốt kiểm dịch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm 

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

- Chỉ đạo công chức Thanh tra GTVT làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch 

tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động đối với người lái và phương tiện kinh 
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doanh vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa lưu thông qua các Chốt kiểm dịch; 

kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền (nếu có) hoặc báo 

cáo đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Ban Quản lý bến xe tăng cường kiểm tra việc thực hiện các 

quy định về vận tải khách, các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các 

phương tiện hoạt động tại các bến xe, kiên quyết không cho xe xuất bến nếu không 

đảm bảo các quy định. 

5. 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. 

- 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. 

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan phối hợp tổ 

chức hoạt động vận tải hành khách theo Thông báo này; thông tin kịp thời về Sở 

GTVT tỉnh Điện Biên nếu phát hiện các trường hợp vi phạm để xem xét và xử lý 

theo quy định. 

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 cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 
- UBND tỉnh; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Ban ATGT tỉnh;       (b/cáo) 
- 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 KDVTK;     (th/hiện) 

- BXK hai đầu tuyến; 
- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Thái Bình 
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