
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 3344/SGTVT-QLVT, PT&NL 

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách 

bằng xe ô tô thích ứng, an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

                    

           Kính gửi:   

     - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách;  

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

 

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

thông vận tải (GTVT) về việc Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải 5 

lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, đường hàng 

không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19; Công văn số 11037/BGTVT-VT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT về việc 

phối hợp chỉ đạo triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

Thực hiện Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 

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

Nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô phù hợp 

với công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện để vận chuyển hành 

khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn; kết 

nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá 

trình phục hồi kinh tế. Sở GTVT Sơn La có ý kiến như sau: 

1. Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô kể từ 12h00 ngày 

22/10/2021 như sau: 

1.1. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2 

- Cho phép tổ chức vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe 
buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch hoạt động bình thường; 

- Cho phép tổ chức vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh hoạt 
động với tần suất 50% số chuyến/tháng theo Biểu đồ chạy xe đã được Sở 
GTVT công bố (Chi tiết các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh cho 

phép hoạt động có Phụ lục I kèm theo);  

- Trong quá trình hoạt động vận tải hành khách, khi địa bàn hoạt động 

chuyển cấp độ dịch lên cấp 3, cấp 4 thì thực hiện theo nội dung quy định tại 

điểm 1.2, điểm 1.3 khoản 1 của Công văn này;  
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- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 

Mục III và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại điểm 3.2 khoản 3 Mục II 

Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La (có văn 

bản kèm theo); 

- Trường hợp phương tiện vận tải hành khách có hành trình bắt buộc phải 

đi qua địa bàn có dịch ở cấp 4 thì không được dừng, đỗ. 

1.2. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 3  

- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe 

hợp đồng, xe du lịch: Các đơn vị vận tải tổ chức hoạt động vận tải theo hướng dẫn 

của Sở GTVT Sơn La (sau khi Sở GTVT Sơn La xin ý kiến và được UBND tỉnh 

cho phép hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc hoạt động không vượt quá 50% tổng 

số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện);  

- Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh: Các đơn vị vận 

tải chỉ tổ chức hoạt động vận chuyển sau khi Sở GTVT Sơn La thống nhất với 

Sở GTVT các tỉnh, thành phố, được UBND tỉnh cho phép hoạt động (tối đa 

không vượt quá 50% số chuyến theo Biểu đồ chạy xe đã được Sở GTVT công 

bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện);  

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 

Mục III và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại điểm 3.2 khoản 3 Mục II 

Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La.  

1.3. Đối với địa bàn có dịch ở cấp 4  

- Dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô, gồm: Vận tải hành 

khách theo tuyến cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt, hợp đồng, du lịch (trừ xe công 

nghệ dưới 09 chỗ sử dụng hợp đồng điện tử), vận chuyển học sinh, sinh viên;  

- 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;  

- Lái xe phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh và đáp ứng các 

yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục III; hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại điểm 

3.2 khoản 3 Mục II Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La.  

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ  

- Phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Mục III Công 

văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La; thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu của Sở GTVT hoặc cơ quan chức 

năng có thẩm quyền; 
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- Bố trí phương tiện vận tải đáp ứng khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại 

khoản 5 Mục III Công văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND 

tỉnh Sơn La; 

- Thực hiện đăng ký cấp mã QR từ Ứng dụng phòng, chống dịch Covid -19 

Quốc gia (PC-Covid) cho từng phương tiện vận tải hành khách; gắn mã QR tại các 

vị trí thuận tiện và yêu cầu hành khách thực hiện quét mã QR khi lên xe đảm bảo 

theo đúng quy định. Chia sẻ dữ liệu về Sở GTVT Sơn La, bến xe khách được biết 

để thực hiện công tác việc truy vết khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; 

- Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng đón, trả khách tại các 

điểm do địa phương bố trí, đã được công bố tại Thông báo số 3215/TB-SGTVT 

ngày 12/10/2021 của Sở GTVT Sơn La về các điểm dừng đón, trả khách liên 

tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (có 

văn bản gửi kèm theo); 

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe lấy, cập nhật đầy đủ thông tin 

danh sách hành khách đi xe theo mẫu Phụ lục II kèm theo và thực hiện công tác 

quản lý, lưu trữ, cung cấp như sau:  

+ Đối với các hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nộp danh sách 

khách tại bến xe nơi đến ngay sau khi kết thúc hành trình, đồng thời sao chụp 

gửi bến xe nơi đi và đơn vị kinh doanh vận tải lưu trữ, quản lý theo quy định. 

+ Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi 

nộp lại danh sách hành khách tại đơn vị vận tải quản lý theo quy định; lưu trữ bản 

chính danh sách hành khách đi xe tại đơn vị vận tải tối thiểu 21 ngày kể từ 

ngày kết thúc chuyến vận chuyển để phục vụ công tác truy vết phòng, chống 

dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực 

hiện việc bảo mật thông tin hành khách theo quy định. 

2.2. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách 

- Phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 6 Mục III Công 

văn số 3520/UBND-KT ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La; thực hiện chế 

độ báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu của Sở GTVT hoặc cơ quan chức 

năng có thẩm quyền. 

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe cung cấp đầy đủ danh sách 

hành khách đi xe của các chuyến xe hoạt động tại bến; tiếp nhận và lưu trữ bản 

chính danh sách hành khách đi xe tại bến xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết 

thúc chuyến vận chuyển để phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch 

COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện 

việc bảo mật thông tin hành khách theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo số lượng phương tiện, hành khách hoạt động tại bến 

xe hàng ngày và thông báo các phương tiện không nộp danh sách hành khách về 

Sở GTVT Sơn La trước 09h00 hàng ngày. 
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2.3. Giao Thanh tra Sở: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận tải hành 

khách và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất xử lý đối với 

các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.  

2.4. Giao phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái  

- Thường xuyên theo dõi, bắt tình hình diễn biến của dịch Covid-19, kịp 

thời tham mưu, hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại các địa bàn 

có dịch ở cấp 3 và cấp 4.  

- Tăng cường công tác kiểm tra phương tiện vận tải thông qua thiết bị 

giám sát hành trình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh đối với các trường hợp vi 

phạm; đề xuất xử lý các đơn vị, phương tiện vận tải không thực hiện nghiêm quy 

định phòng, chống dịch và hoạt động vận tải (thu hồi phù hiệu hoặc tạm dừng 

hoạt động khai thác tuyến…). 

2.5. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố và Sở GTVT - XD Lào Cai phối 

hợp với Sở GTVT Sơn La quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển hành khách. 

2.6. Công văn này bãi bỏ khoản 1 Mục I của Công văn số 3298/SGTVT-

QLVT, PT&NL ngày 19/10/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc hướng dẫn tạm 

thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19; Công văn số 3324/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 

20/10/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc tiếp tục duy trì hoạt động vận tải hành 

khách tuyến cố định liên tỉnh theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 

10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

Sở GTVT Sơn La đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT BCĐ Covid -19 tỉnh;  

- TT HĐND tỉnh;                         

- TT UBND tỉnh;  

- TT Ban ATGT tỉnh;  

- Tổng cục Đường bộ VN;  

- Ban Giám đốc Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh Sơn La;  

- Sở Y tế;  

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Báo Sơn La;                                     

- Đài PT-TH Sơn La;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh;  

- Thanh tra Sở;  

- Website Sở GTVT Sơn La;  

- Lưu: VT, QLVT PT&NL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 

(thay b/c) 

(p/h) 
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