
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 6 năm 2021 
V/v cho phép hoạt động trở lại  

tuyến VTHK cố định Lai Châu  

đi Hà Nội và ngược lại 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

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

 

Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

ngày 27/5/2021, Sở GTVT đã ban hành Văn bản số 793/SGTVT-QLVT về việc 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo đó Sở GTVT 

đã tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách từ Lai Châu đi thành phố Hà Nội 

và ngược lại. 

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 06/5/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”; Văn bản số 1612/UBND-VX ngày 08/6/2021 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 

06/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

Nhằm tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân cũng như đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách công 

cộng, Sở GTVT Lai Châu có ý kiến như sau: 

1. Tiếp tục cho hoạt động trở lại đối với tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh từ Lai Châu đi Hà Nội và ngược lại, tuy nhiên phải chấp hành nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và các yêu cầu sau: 

- Số chuyến khai thác tối đa: Không quá 50% số chuyến theo biểu đồ chạy 

xe đã được công bố. 

- Mỗi xe không được chở quá 50% số người cho phép theo thiết kế 

của xe kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và sắp xếp hành khách ngồi 

xen kẽ giữa các ghế, giường. 

- Đối với xe giường nằm được bố trí 2 dãy giường 2 bên và có rèm 

ngăn cách riêng biệt từng giường thì được phép chở đúng số người theo 

thiết kế của xe. 

- Thời gian áp dụng kể từ 00h00 ngày 11/6/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. 



2. Bến xe khách Tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí, sắp xếp biểu đồ 

chạy xe theo mục 1 Văn bản này, tổng hợp báo cáo Sở; đồng thời truyên truyền 

và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt dộng 

vận chuyển hành khách. 

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định  

- Đăng ký phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe gửi bến xe khách 

tỉnh để tổ chức thực hiện. 

- Chỉ đạo lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch: Thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tổ chức cho hành 

khách khai báo y tế điện tử tại địa chỉ http://truyvet.laichau.gov.vn; chấp hành 

nghiêm công tác phân luồng của các tỉnh, thành phố. 

4. Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện & Người lái 

Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực 

hiện nội dung văn bản này; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 của các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. 

5. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên 

quan kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định, hướng 

dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 (nếu có). 

6. Đề nghị Sở GTVT thành phố Hà Nội 

Phối hợp thông tin đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố 

định trên địa bàn được biết; chỉ đạo các bến xe khách và các lực lượng chức 

năng cho phép phương tiện vận tải tuyến cố định nêu trên được hoạt động trở 

lại; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

Sở GTVT Lai Châu yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, 

các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                         (b/c) 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;            (p/h) 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 

 

http://truyvet.laichau.gov.vn/
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