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

Số: 1638/PA-SGTVT Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

 

PHƯƠNG ÁN 

Huy động phương tiện vận chuyển công dân đã hoàn thành  

thời gian cách ly từ các vùng dịch và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 về địa phương tiếp nhận, quản lý 

    

Thực hiện Thông báo số 253/TB-VPUB ngày 27/5/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về thông báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -

19; Công văn số 20/CV-BCĐ ngày 29/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

 Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La xây dựng Phương án huy động 

phương tiện vận chuyển công dân từ các vùng dịch tại các tỉnh, thành phố và các 

chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa 

phận tỉnh Sơn La giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành 

phố, Trung đoàn 754 tiếp nhận và quản lý với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố có liên quan; Tổ công tác tại các Chốt kiểm soát, các cơ sở 

cách ly y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố 

trong việc tổ chức vận chuyển công dân từ các vùng có dịch tại các tỉnh, 

thành phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến 

Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Sơn La giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

các huyện, thành phố, Trung đoàn 754 tiếp nhận và quản lý. 

- Tổ chức vận chuyển công dân từ các vùng có dịch, các chốt kiểm soát 

đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên các tuyến đường và phòng, chống 

dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển. 

 2. Yêu cầu 

- Việc vận chuyển công dân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tuân thủ theo 

quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Huy động, bố trí đảm bảo đủ số lượng phương tiện, lái xe khi có yêu 

cầu vận chuyển công dân từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố và các 

chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa 

phận tỉnh Sơn La giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố 

tiếp nhận và quản lý theo quy định.  
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 - Lái xe phục vụ vận chuyển phải có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất 

đạo đức tốt, có thâm niên lái xe an toàn. 

 - Phương tiện phục vụ vận chuyển phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường. 

 - Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin liên lạc kịp thời theo quy định. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Công tác phối hợp 

Phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giao thông vận tải,  Cô ng an tỉ nh, S ở Y 

Tế, Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có  liên q uan 

để xác định rõ số lượng, phương tiện, thời gian, địa điểm đón, trả công dân 

từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố và c ác  c hốt kiểm s o át p hòng, 

chống dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ  thuộ c đ ịa p hận tỉ nh S ơn La 

giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch dịch Covid-19 c ác huyện,  thành 

phố tiếp nhận và quản lý.  

 2. Công tác điều hành, phân công nhiệm vụ 

- Điều hành chung: Ông Bùi Trọng Thắng  - Phó Giám đốc Sở GTVT 

Sơn La (SĐT:0982042902). 

- Trực điều hành phương tiện vận chuyển:  

+ Ông Nguyễn Anh Cương - Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái - Sở GTVT Sơn La (SĐT: 0969330011). 

+ Ông Nguyễn Đình Lập - Phó trưởng phòng Quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái - Sở GTVT Sơn La (SĐT: 0945906677). 

+ Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách dự kiến được 

giao nhiệm vụ: Công ty cổ phần xe khách Sơn La, Công ty cổ phần xe khách 

số I Sơn La, Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, Công ty cổ phần thương 

mại và du lịch Ân Vân, Công ty cổ phần thương binh 30-4, Công ty TNHH du 

lịch lữ hành Vân Thành Sơn La, Công ty TNHH vận tải và du lịch Phú An, 

Công ty TNHH MTV du lịch và thương mại Tịnh Hoàng, Công ty TNHH vận 

tải và thương mại Tuấn Anh, Doanh nghiệp tư nhân Hải Anh... 

3. Phương án huy động phương tiện vận chuyển công dân từ các 

vùng có dịch và các chốt kiểm soát trở về địa phương 

- Loại phương tiện sử dụng: xe từ 16 - 35 chỗ ngồi hoặc xe giường nằm. 

- Số lượng phương tiện: Căn cứ số lượng công dân cần vận chuyển, Sở 

Giao thông vận tải Sơn La sẽ có phương án huy động, sử dụng loại phương tiện 

phù hợp. 

- Bố trí các xe dự phòng đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận chuyển theo yêu 

cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

 4. Phương án bố trí phương tiện vận chuyển  

 4.1. Nguyên tắc bố trí phương tiện 
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- Bố trí phương tiện vận chuyển công dân từ các vùng dịch tại các tỉnh, 

thành phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến 

Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Sơn La về địa phương theo nguyên tắc:  

+ Số lượng công dân vận chuyển từ 07 người trở lên bàn giao tại cùng 

một địa điểm do Sở GTVT bố trí phương tiện vận chuyển. 

 + Số lượng công dân vận chuyển dưới 07 người bàn giao tại cùng một địa 

điểm do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chủ 

động bố trí phương tiện vận chuyển. 

- Số lượng công dân vận chuyển sử dụng loại xe ghế ngồi không quá 50% 

số ghế thiết kế và không quá 20 người/chuyến xe; xe giường nằm không chở quá 

30 người/chuyến xe. 

- Tùy thuộc vào tình hình thực tế, nếu các địa điểm trả công dân nằm trên 

cùng một hành trình vận chuyển, Sở GTVT sẽ chủ động sắp xếp, bố trí thực hiện 

việc ghép chuyến xe vận chuyển cho phù hợp, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 

 4.2. Bố trí đơn vị vận tải phụ trách vận chuyển 

- Vận chuyển công dân về địa bàn huyện Vân  Hồ, Mộc Châu 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, Công ty cổ 

phần xe khách số I Sơn La, Công ty TNHH MTV DL và TM Tịnh Hoàng. 

- Vận chuyển công dân về địa bàn huyện Phù Yên, Bắc Yên 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Công ty 

cổ phần xe khách Sơn La, Doanh nghiệp tư nhân Hải Anh. 

- Vận chuyển công dân về địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mường La 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ân Vân, 

Công ty cổ phần Thương Binh 30-4, Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Anh. 

- Vận chuyển công dân về địa bàn huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, HTX vận tải 

Đại Duyên, Công ty cổ phần Thương Binh 30-4. 

- Vận chuyển công dân về địa bàn huyện huyện Sông Mã, Sốp Cộp 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Anh, 

Công ty TNHH du lịch lữ hành Vân Thành Sơn La, Công ty TNHH DL&TM 

Phú An. 

- Vận chuyển công dân về địa bàn huyện Yên Châu, Mai Sơn 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La. 
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+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Công ty 

cổ phần thương mại và du lịch Ân Vân, Công ty TNHH du lịch lữ hành Vân 

Thành Sơn La. 

4.3. Bố trí đơn vị vận tải phụ trách vận chuyển công dân từ các chốt 

kiểm dịch trên địa bàn tỉnh 

- Tại Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Vân Hồ. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, Công ty cổ 

phần xe khách số I Sơn La, Công ty TNHH MTV DL và TM Tịnh Hoàng. 

- Tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Phù Yên. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Doanh 

nghiệp tư nhân Hải Anh, Công ty cổ phần xe khách Sơn La. 

- Tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Mường La. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Ân Vân, 

Công ty cổ phần Thương Binh 30-4, Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Anh. 

- Tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La, HTX vận 

tải Đại Duyên, Công ty cổ phần Thương Binh 30-4. 

- Tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Sông Mã. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty TNHH vận tải thương mại Tuấn Anh, Công 

ty TNHH DL lữ hành Vân Thành Sơn La, Công ty TNHH DL&TM Phú An. 

- Tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện Thuận Châu. 

+ Đơn vị thường trực vận chuyển: Công ty cổ phần VTHK 2-9 Sơn La. 

+ Các đơn vị dự phòng: Công ty cổ phần xe khách số I Sơn La, Công ty 

cổ phần thương mại và du lịch Ân Vân, Công ty TNHH du lịch lữ hành Vân 

Thành Sơn La. 

* Ghi chú: Căn cứ tình hình thực tế, Sở GTVT sẽ có phương án huy động, bố trí 

phương tiện kịp thời, phù hợp với yêu cầu vận chuyển. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Tài chính 

Trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí thực hiện và hướng dẫn thủ 

tục thanh quyết toán cho các đơn vị vận tải phục vụ vận chuyển công dân từ các 

vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Sơn La giao cho Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố, Trung đoàn 754 tiếp nhận và quản 

lý theo quy định. 
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2. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp 

- Chủ động liên hệ với địa phương nơi công dân đã hoàn thành thời 

gian cách ly có nhu cầu trở về tỉnh Sơn La, thông báo kịp thời số lượng, địa 

điểm đón, trả công dân từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố trở về các 

địa phương thuộc địa bàn tỉnh để điều động, bố trí phương tiện vận chuyển. 

- Cử cán bộ đi cùng phương tiện để đón và tiếp nhận công dân từ các vùng 

có dịch tại các tỉnh, thành phố; đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là 

trưởng đoàn điều hành các hoạt động, bố trí điểm dừng, nghỉ, quản lý lái xe, công 

dân được đón trong suốt quá trình từ khi xe xuất phát, tiếp nhận và giao công dân 

tại địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo quy định.  

- Hướng dẫn và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

đối với lái xe, công dân, phương tiện đưa đón công dân từ các vùng có dịch 

trở về địa phương. 

3. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành 

phố và Trung đoàn 754 

- Bố trí lực lượng chức năng tiếp nhận công dân có hộ khẩu thường 

trú, tạm trú tại địa phương từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố và các 

chốt kiểm soát phòng, chống dịch trở về được trả tại các địa điểm tập trung 

do UBND huyện, thành phố và Trung đoàn 754 bố trí, đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch. 

- Sau khi tiếp nhận công dân xác nhận vào Giấy điều động phương 

tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mẫu Phụ lục kèm theo). 

4. Đề nghị các Tổ công tác tại các Chốt kiểm soát phối hợp 

- Lập và thông báo danh sách công dân, thống nhất địa điểm bàn giao 

với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố và Trung 

đoàn 754 để nắm bắt, phối hợp tiếp nhận, quản lý công dân; thông báo cho 

lái xe biết địa điểm bàn giao tiếp nhận để thực hiện. 

- Đối với số lượng công dân vận chuyển từ 07 người trở lên bàn giao 

tại cùng một địa điểm thì thông báo tới Sở Giao thông vận tải bố trí phương 

tiện vận chuyển. 

- Đối với số lượng công dân vận chuyển dưới 07 người bàn giao tại 

cùng một địa điểm thì thông báo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

các huyện, thành phố bố trí phương tiện vận chuyển. 

- Ghi đầy đủ thông tin và xác nhận vào Giấy điều động phương tiện 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (mẫu Phụ lục kèm theo). 

5. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái - Sở GTVT. 

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách bố trí phương tiện chất lượng 

tốt, lái xe có kinh nghiệm, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm cao và phối hợp 

tổ chức thực hiện vận chuyển công dân từ các vùng có dịch tại các tỉnh, 
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thành phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến 

Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Sơn La đảm bảo thuận tiện, an toàn.  

- Bố trí cán bộ phối hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong 

quá trình vận chuyển. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND 

các huyện, thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ số lượng, 

thời gian, địa điểm đưa, đón để tổ chức vận chuyển công dân giao cho Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và Trung đoàn 754 tiếp 

nhận và quản lý. 

6. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông - Sở GTVT. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực trực tiếp quản lý để 

bố trí phương tiện máy móc thiết bị và nhân lực sẵn sàng đảm bảo giao 

thông nhanh nhất khi có tình huống ách tắc xảy ra, đặc biệt tại các vị trí 

xung yếu trên tuyến đường vận chuyển công dân trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi 

qua để huy động nhân lực, thiết bị, vật tư tại chỗ phục vụ cho công tác đảm 

bảo giao thông khi có tình huống xảy ra. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức phân luồng giao thông qua các địa bàn đang bị phong tỏa 

do dịch Covid-19 đảm bảo phương tiện vận chuyển công dân thuận tiện, an 

toàn.  

7. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở GTVT. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện & người lái 

tham mưu lập dự toán kinh phí và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán cho 

các đơn vị vận tải tham gia vận chuyển công dân từ các vùng có dịch của 

các tỉnh, thành phố và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên 

các tuyến Quốc lộ thuộc địa phận tỉnh Sơn La giao cho Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch các huyện, thành phố và Trung đoàn 754 tiếp nhận và quản lý 

theo quy định. 

8. Đơn vị kinh doanh vận tải 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển, bố trí đủ lái xe có kinh nghiệm, 

phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật, chất lượng, đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển công dân từ các vùng có dịch của các tỉnh, thành phố và các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ thuộc địa 

phận tỉnh Sơn La. 

- Bố trí lái xe, phương tiện dự phòng để kịp thời xử lý khi có tình 

huống sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

- Chỉ đạo lái xe phối hợp và thực hiện các yêu cầu của Trưởng đoàn 

tiếp nhận công dân đi cùng (nếu có), không dừng nghỉ tại các khu vực tập 

trung đông dân cư; không đón khách ngoài danh sách công dân đưa đón 

trong suốt quá trình tham gia vận chuyển; phối hợp với các Cơ sở y tế phun 
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khử trùng y tế trước và sau khi vận chuyển; chấp hành nghiêm các quy định 

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tuân thủ các 

hướng dẫn của các lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển.  

Sở Giao thông vận tải Sơn La đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, các đơn vị kinh doanh vận 

tải và tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện tốt nội 

dung phương án này./. 

 
Nơi nhận: 

- TT UBND tỉnh; 

- TT BCĐ Covid-19 tỉnh;          (để b/c)  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Công an tỉnh;                               

- Sở Tài Chính; 

- Sở Y tế;                                        (để p/h) 

- Sở LĐ TB và XH;                        

- UBND các huyện, thành phố;                                                       

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Các đơn vị vận tải khách; 

- Các đơn vị quản lý bảo trì ĐB;         (để t/h)              

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở;   

- Lưu: VT, QLVT PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 
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