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

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

Số:           /SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày      tháng 03 năm 2021 

V/v tăng cường công tác quản lý vận 

tải hành khách bằng xe ô tô gắn với 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 
 

Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. 

 

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên 

địa bàn tỉnh đã cơ bản chấp hành tốt sự chỉ đạo của Sở GTVT Lai Châu và các 

cơ quan chức năng về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng: một số phương tiện chở quá số 

người theo quy định; tự ý thu giá vé cao hơn quy định; tranh giành khách, gây 

mất trật tự công công; việc kê khai danh sách hành khách còn chưa ghi chi tiết 

địa chỉ nơi cư trú tới thôn/bản/tổ dân phố… 

Thực hiện Văn bản số 1686/BGTVT-VT ngày 02/3/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải Lai Châu yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 

hành khách, đơn vị quản lý, khai thác bến xe; các phòng, ban thuộc sở thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 

Quán triệt tới lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển hành khách: thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, 

khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo 

y tế). Lập danh sách, thông tin hành khách ghi đầy đủ, chi tiết (họ tên, số điện 

thoại, địa điểm nơi đi, nơi đến, nơi cư trú tới cấp thôn/bản/tổ dân phố) theo biểu 

kèm theo công văn số 158/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 17/02/2020 của sở 

Giao thông vận tải Lai Châu về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như: chở đúng số người quy định; lịch trình, 

hành trình vận tải; việc kê khai, niêm yết, giá cước… 



 
 

2. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe 

Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra đối với lái xe, nhân viên 

phục vụ trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các 

phương tiện vận tải hành khách; kiên quyết không cho xuất bến đối với các 

phương tiện không đủ điều kiện, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống 

dịch; kiểm tra, lưu giữ đầy đủ bản kê khai thông tin hành khách do lái xe, đơn vị 

kinh doanh vận tải cung cấp sau mỗi hành trình, cung cấp cho các cơ quan, tổ 

chức khi có yêu cầu. 

3. Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện & Người lái, Thanh tra Sở 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe ô tô, công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm (nếu có). 

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: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                 (b/c) 

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng KTHT H.Sìn Hồ;               (p/h) 

- Phòng KTHT H.Mường Tè; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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