
 

 

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

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

Số: 75/TB-SGTVT Lai Châu, ngày 14 tháng 01 năm 2022 
 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải hành khách đi, đến  

thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 

 

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. Căn cứ cấp độ dịch trên 

địa bàn thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ từ cấp 3 xuống ở cấp độ 2. Sở Giao thông 

vận tải Lai Châu thông báo:  

1. Kế từ 00h00 ngày 15/01/2021: Hoạt động vận tải hành khách đến thị 

trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu trở lại bình thường. 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm tổ 

chức hoạt động vận tải theo đúng phương án đã xây dựng, thực hiện nghiêm các 

quy định phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách.  

3. Đề nghị Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai, Sở GTVT Điện Biên thông 

báo tới các đơn vị kinh vận tải hành khách biết và thực hiện. 

Sở GTVT 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; 

- UBND tỉnh;                                           

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;                   (b/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- Sở GTVT-XD Lào Cai, Điện Biên;             (p/h) 

- UBND các huyện, thành phố;                

- Cổng TTĐT tỉnh;                                        

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị KDVT hành khách; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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