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THÔNG BÁO 

Các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo 
số 47/TB-VPUB ngày 09/02/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 

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 trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Trên cơ sở các điểm dừng đỗ, trả khách tập trung do UBND các huyện, 
thành phố bố trí. Để tiếp tục thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 và nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách, kiên 
quyết không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động vận tải hành khách. Sở Giao 

thông vận tải Sơn La thông báo như sau: 

 1. Kể từ 12h00 ngày 09/02/2021 cho đến khi có thông báo mới, tất cả các 

phương tiện vận chuyển hành khách từ các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn 
tỉnh Sơn La (gồm tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) chỉ 

thực hiện dừng, đỗ trả khách tại các điểm cụ thể như sau: 

 1.1. Tại địa bàn huyện Vân Hồ 

 - Vị trí 1: Km162+900, QL.6; địa chỉ: Bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, 
huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

 - Vị trí 2: Km172+100, QL.6; địa chỉ: Bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

 1.2. Tại địa bàn huyện Mộc Châu 

 - Vị trí 1: Km183+000, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu cấp 3, thị trấn Nông 
trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Văn phòng Bắc Sơn). 

 - Vị trí 2: Km188+028, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, 
huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La(Bến xe khách Mộc Châu). 

 - Vị trí 3: Km191+250, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 12, thị trấn Mộc 
Châu,huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (Văn phòng Bắc Sơn). 

 1.3. Tại địa bàn huyện Yên Châu 



 - Vị trí 1: Km214+400, QL.6; địa chỉ: Bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, 
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Ngã 3 Tà Làng). 

 - Vị trí 2: Km245+200, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, 
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Văn phòng Bắc Sơn). 

 - Vị trí 3: Km245+450, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Ngã tư Thị trấn Yên Châu). 

 1.4. Tại địa bàn huyện Mai Sơn 

 - Vị trí 1: Km264+300, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 1, xã Cò Nòi, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La (Bến xe khách Cò Nòi). 

  - Vị trí 2: Km273+500, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện 
Mai Sơn, tỉnh Sơn La (Bến xe tĩnh Trung tâm huyện). 

 1.5. Tại địa bàn thành phố Sơn La 

 - Vị trí 1: Km297+816, QL.6; địa chỉ: Tổ 1, phường Quyết Tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La (Bến xe khách thành phố Sơn La). 

 1.6. Tại địa bàn huyện Thuận Châu 

 - Vị trí 1: Km228+200, QL.6; địa chỉ: Thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Khu vực ngã 3 Tông Lạnh). 

 - Vị trí 2: Km335+600, QL.6; địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, 
huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Khu vực Công viên Trung tâm Thị trấn 
Thuận Châu). 

 - Vị trí 3: Km352+440, QL.6; địa chỉ: Bản Chiềng Ve, xã Mường É, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

 1.7. Tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai 

 - Vị trí 1: Km30+100, QL.6B; địa chỉ: Xóm 5, xã Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (Bến xe khách Quỳnh Nhai). 

 1.8. Tại địa bàn huyện Mường La 

 - Vị trí 1: Km69+620, QL.279D; địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, 
huyện Mường La, tỉnh Sơn La (Bến xe khách Mường La). 

 - Vị trí 2: Km82+600, QL.279D; địa chỉ: Tiểu khu 2, xã Mường Bú, 
huyện Mường La, tỉnh Sơn La (Ngã ba đi Mường Chùm). 

 1.9. Tại địa bàn huyện Sông Mã 

 - Vị trí 1: Km76+250, QL.4G; địa chỉ: Bản Nhạp, xã Chiềng Cang, huyện 
Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

 - Vị trí 2: Km92+400, QL.4G; địa chỉ: Bản Trại Giống, xã Nà Nghịu, 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 

 1.10. Tại địa bàn huyện Sốp Cộp 



 - Vị trí 1: Km121+900, QL.4G; địa chỉ: Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, 
huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Bến xe khách Sốp Cộp) 

 1.11. Tại địa bàn huyện Phù Yên 

 - Vị trí 1: Km364+950, QL.37; địa chỉ: Bản Ngã Ba, xã Mường Cơi, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Khu xăng dầu gần Trạm Y tế xã Mường Cơi). 

 - Vị trí 2: Km379+200, QL.37; địa chỉ: Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, 
huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Bến xe khách Phù Yên). 

 - Vị trí 3: Km391+800, QL.37; địa chỉ: Bản Tân Ba, xã Gia Phù, huyện 
Phù Yên, tỉnh Sơn La (Khu Chợ cũ ngã ba giao nhau với QL.43) . 

 1.12. Tại địa bàn huyện Bắc Yên 

 - Vị trí 1: Km413+020, QL.37; địa chỉ: Tiểu khu Phiêng Ban 2, thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

 - Vị trí 2: Km413+1150, QL.37; địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Bắc Yên, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

 2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng Lào Cai 

 - Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa bàn quản lý: Khi vận 

chuyển hành khách từ các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Sơn La chỉ 
thực hiện trả khách tại các điểm do địa phương bố trí (tại khoản 1 của Thông 
báo này); cung cấp thông tin, danh sách hành khách đi xe khi có yêu cầu của 

cơ quan chức năng. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển hành khách từ 

các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Sơn La thông qua thiết bị giám 
sát hành trình, nếu phát hiện các phương tiện không trả khách đúng các điểm 

nêu trên, đề nghị thông tin ngay cho Sở Giao thông vận tải Sơn La được biết để 
phối hợp xử lý. 

 3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

 - Nghiên cứu cắm biển báo dừng, đỗ trả khách (tạm thời) tại các vị trí  

thuộc địa bàn địa phương nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thuận tiện 
cho các phương tiện trả khách. 

 - Bố trí lực lượng phối hợp với các ngành có liên quan để thông tin kịp 
thời đến nhân dân được biết và hướng dẫn các phương tiện chỉ thực hiện trả 
khách tại những điểm do UBND huyện, thành phố đã bố trí. 

 4. Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 

 - Chỉ đạo các lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến vận tải khách liên 

tỉnh chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ trả khách theo nội dung thông báo này.  

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển khách liên tỉnh 

của phương tiện thuộc đơn vị quản lý qua thiết bị giám sát hành trình, để kịp 
thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm đối với lái xe, phương 



tiệntrả khách không đúng quy định và chấp hành các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. 

 5. Đề nghị các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hành khách từ 
các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Sơn La vào trả khách tại Bến xe. 

 - Bố trí khu vực trả khách đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện và phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 

 Sở Giao thông vận tải Sơn La trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Sơn La (b/c); 

- Ban Chỉ đạo 202 tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT - XD Lào Cai; 

- Công an tỉnh Sơn La; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an các huyện, thành phố. 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh VTHK; 

- Các đơn vị QL, KT bến xe khách; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Sơn La; 

- Đăng Website Sở GTVT Sơn La; 

- Lưu: VT, QLVT PT&NL, (Thành 150 bản). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-02-09T14:56:30+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Bùi Trọng Thắng<thangbt.sgtvt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-02-09T14:58:00+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Sở Giao thông vận tải<sgtvt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




