
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-SGTVT Lai Châu, ngày 12 tháng 11 năm 2021 
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh  

bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về 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; Văn bản số 

3375/UBND-VX ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc hướng dẫn 

thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19.  

Sở Giao thông vận tải Lai Châu thông báo:  

1. Khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh bằng xe taxi, xe 

hợp đồng, xe du lịch từ Lai Châu đi các tỉnh, thành phố và ngược lại kể từ 

00h00 ngày 13/11/2021 cho đến khi có thông báo mới như sau:  

a) Đối với các địa phương của các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch cấp 1, 

cấp 2: Hoạt động bình thường. 

b) Đối với các địa phương của các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch cấp 3: 

hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ 

trên phương tiện (không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). 

c) Đối với các địa phương của các tỉnh, thành phố có cấp độ dịch cấp 4:  

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe hợp đồng, xe du lịch 

(trừ xe công nghệ dưới 09 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử).  

- Đối với xe taxi, xe công nghệ dưới 09 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử 

dụng hợp đồng điện tử) có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử được phép 

hoạt động không vượt quá 20% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách 

chỗ trên phương tiện. 

Yêu cầu đối với đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, nhân viên phục vụ trên 

xe và hành khách đi xe thực hiện theo hướng dẫn số 1838/SGTVT-QLVT ngày 

23/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu; Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên 

quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận 



chuyển hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

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

tải  –  Xây dựng Lào Cai thông báo tới các đơn vị kinh vận tải hành khách liên 

tỉnh bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch biết và thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải  Lai Châu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc Sở, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                      (b/c) 

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;          

- Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – XD Lào Cai; 

- Sở Y tế; 

- Sở TT&TT; 

- UBND các huyện, thành phố;         (p/h) 

- Cổng TTĐT tỉnh                                        

- Báo Lai Châu; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Các đơn vị KDVT taxi, hợp đồng, du lịch; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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