UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1821 /SGTVT-QLVT

Lai Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm
thời về tổ chức hoạt động vận tải đường
bộ, đường thủy nội địa theo Quyết định
số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021
của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Kính gửi:

- Các đơn vị KDVT đường bộ, đường thủy nội địa;
- Các đơn vị khai thác bến xe, bến thủy nội địa.

Thực hiện Công văn số 3375/ UBND-VX ngày 19 tháng 10 năm 2021 của
UBND tỉnh Lai Châu về việc Hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT Ban hành
Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường
thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu yêu cầu Các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách, hàng hóa đường bộ, đường thủy nội địa, các đơn vị khai thác bến xe,
bến thủy nội địa và các cá nhân có liên quan nghiên cứu Hướng dẫn tạm thời về tổ
chức hoạt động vận tải Ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày
16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT (sau đây gọi là Hướng dẫn tạm thời) để tổ
chức thực hiện, cụ thể như sau:
I. Kể từ ngày 21/10/2021, tổ chức lại hoạt động vận tải đường bộ, đường
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày
16/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT.
1. Hoạt động vận tải phải tuân thủ các Yêu cầu chung tại Phần 1 và các
Nguyên tắc chung tại Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời.
2. Hoạt động vận tải đường bộ (hành khách, hàng hóa) thực hiện theo hướng
dẫn tại Mục II, Phần 2 “VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ” của Hướng dẫn tạm thời.
3. Hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia bằng xe ô tô thực hiện theo
hướng dẫn tại Khoản 3, Mục II, Phần 2 của Hướng dẫn tạm thời.
4. Hoạt động vận tải đường thủy nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Mục
IV Phần 2 “VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA” của Hướng dẫn tạm thời.
(Đính kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ
GTVT Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực
(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích
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ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19)
II. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện & Người lái
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan nghiên cứu kỹ
Hướng dẫn này để tổ chức thực hiện có hiệu quả;
b) Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Y tế, chính quyền
địa phương, đơn vị quản lý đường bộ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp
các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân;
c) Hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu đơn vị vận tải, đơn vị bến xe
khách, bến cảng nội địa thực hiện nội dung văn bản này;
d) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện thông
qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải;
e) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng và đột xuất về kết quả triển khai
thực hiện Hướng dẫn tạm thời; tham mưu cho Lãnh đạo Sở để chỉ đạo tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo hướng dẫn
của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
2. Thanh tra Sở
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung
văn bản này;
b) Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị liên
quan trên địa bàn tỉnh theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo
quy định của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.
c) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Hướng dẫn tạm thời; trong
đó nêu rõ kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề xuất việc bổ sung, điều
chỉnh Hướng dẫn tạm thời cho phù hợp với tình hình thực tế; báo cáo Lãnh đạo Sở
định kỳ hàng tuần và báo cáo tổng hợp hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng).
3. Văn phòng Sở
Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở về hoạt động vận tải
đường bộ bằng xe ô tô theo nội dung Văn bản này, Quyết định số 1812/QĐBGTVT; số điện thoại đường dây nóng để đơn vị vận tải, đơn vị bến xe khách, lái
xe, hành khách biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống
phát sinh theo thẩm quyền.
4. Các đơn vị vận tải, bến xe, bến thủy nội địa
a) Tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải tại địa phương biết và thực hiện
theo Hướng dẫn tạm thời, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan đảm bảo
hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định.
b) Đơn vị, doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, bến xe
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khách, đơn vị xếp dỡ hàng hóa, bến thuỷ nội địa thực hiện nghiêm Hướng dẫn tạm
thời, quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, địa
phương và các quy định của pháp luật có liên quan.
6. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh
a) Sở Y tế:
- Công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong
tỏa) thuộc tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng để làm cơ sở cho
việc tổ chức hoạt động vận tải theo Hướng dẫn tạm thời;
- Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương giám sát, hướng
dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch Covid-19 khi về
đến địa phương.
b) Công an tỉnh và các ban, ngành liên quan quan, UBND các huyện, thành
phố quan tâm phối hợp với Sở GTVT tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ
chức hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong thời gian các địa phương thực
hiện các cấp độ phòng, chống dịch Covid-19 theo lĩnh vực quản lý để triển khai
hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP.
7. Bãi bỏ các văn bản, quy định trước đây của Sở GTVT Lai Châu về hoạt
động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa có nội dung trái với Văn bản này.
8. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch
Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng ban hành quy định mới về phòng,
chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng áp dụng tại văn bản này thì thực hiện
theo quy định mới.
Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ VN;
- Tỉnh ủy Lai Châu;
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Ban CĐ PCDB Covid-19 tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Sở Y tế; Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng, ban thuộc Sở;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lai Châu;
- Các Đơn vị vận tải;
- Đơn vị khai thác bến xe, bến thủy NĐ;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(b/c)

Nguyễn Văn Hưởng
(p/h)

