
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /PA-UBND Sơn La, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 PHƯƠNG ÁN   

Vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch 

Covid-19 về các địa phương tiếp nhận, quản lý 
    

Thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

tỉnh Sơn La tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các 

huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 12/9/2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Phương án vận chuyển công dân từ 

các Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là Chốt 

kiểm soát) trên địa bàn tỉnh Sơn La bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

các huyện, thành phố, Trung đoàn e754 tiếp nhận và quản lý, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

- Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn 

dịch bệnh Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bệnh lây lan, 

bùng phát trên địa bàn tỉnh. 

- 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, tiếp nhận, quản lý công dân từ các Chốt kiểm soát 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 e754 tiếp nhận quản lý. 

 - Tổ chức vận chuyển công dân từ 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 các 

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

- Bố trí đảm bảo đủ số lượng phương tiện, lái xe khi có yêu cầu vận chuyển 

công dân từ các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Sơn La bàn giao cho Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố tiếp nhận và quản lý theo quy định.  

- Công dân được vận chuyển về địa phương phải được phân loại và có kết 

quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực hoặc test nhanh tại Chốt 

kiểm soát có kết quả âm tính. 
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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; có trang bị bảo hộ phòng, chống 
dịch theo quy định; lái xe không sử dụng rượu bia, chất kích thích trước, trong 
quá trình lái xe vận chuyển. 

- Phương tiện phục vụ vận chuyển phải đảm bảo chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường, được phun khử khuẩn trước và sau khi vận chuyển; 

bố trí hành khách ngồi cách ghế đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch. 

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

 II. DỰ BÁO SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN VỀ ĐẾN CÁC CHỐT KIỂM 
SOÁT DỊCH 

 1. Thống kê số công dân trở về địa phương từ 01/9/2021 đến 10/9/2021 

Theo thống kê của Chốt kiểm soát Vân Hồ, số lượng công dân trở về địa 
phương tính từ ngày 01/9/2021 đến 10/9/2021 là 1.385 người, bình quân 138 
người/ngày (không tính lái xe cá nhân, xe vận chuyển hàng hóa). 

2. Dự báo nhu cầu vận chuyển 

Căn cứ thống kê số lượng người lao động về Chốt kiểm soát Vân Hồ 
(sử dụng xe khách) bình quân 138 người/ngày. Dự báo, thời gian tới sẽ có 

nhiều tỉnh, thành phố thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, trong đó có thành 
phố Hà Nội. Do đó, dự kiến người lao động đang làm việc ngoài tỉnh trở về 

địa phương qua Chốt kiểm soát (sử dụng phương tiện vận tải khách công 
cộng tại chốt) để về địa phương cư trú tăng khoảng từ 30% - 50% (bình quân 
khoảng 179 - 207 người/ngày). 

 III. PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN 

 1. Yêu cầu chung 

- Loại phương tiện sử dụng vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát 
trên địa bàn tỉnh: xe taxi, xe hợp đồng loại 16 chỗ và 29 chỗ ngồi. 

- Các phương tiện tham gia vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát 
về các địa phương phải nằm trong danh sách đã được đăng ký với Sở GTVT 
Sơn La, phương tiện phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để theo 

dõi, quản lý chặt chẽ theo quy định. Phải có giấy điều động vận chuyển của 
Sở GTVT Sơn La và danh sách hành khách trên xe phải có xác nhận của Chốt 

kiểm soát trước khi khởi hành; khi bàn giao công dân cho Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch địa phương quản lý phải có xác nhận. 

- Tất cả công dân được vận chuyển phải được phân loại, giao nhận và 

quản lý đảm bảo chặt chẽ; không được bố trí công dân về từ vùng có dịch với 

công dân về từ vùng không có dịch đi chung trên một chuyến xe.  

- Lái xe tham gia vận chuyển công dân phải được xét nghiệm SARS-

CoV-2 định kỳ tối thiểu 03 ngày/lần. Ưu tiên sử dụng lái xe đã được tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 để thực hiện vận chuyển. 
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- Số lượng phương tiện: Căn cứ số lượng công dân cần vận chuyển, Sở 

Giao thông vận tải Sơn La chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách bố trí đảm 
bảo đầy đủ phương tiện, sử dụng phương tiện có sức chứa phù hợp để vận 
chuyển. Khuyến khích các đơn vị sử dụng xe lắp vách ngăn giữa khoang lái 

và khoang hành khách nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho lái xe. 

- 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. 

 2. Phương án vận chuyển, kinh phí thực hiện 

 2.1. Nguyên tắc bố trí phương tiện 

- Tất cả công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố phải được 

phân loại theo từng vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế, để bố trí phương 

tiện vận chuyển phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Phương tiện vận chuyển công dân chở không quá 50% số ghế thiết kế 

của từng phương tiện:  

+ Số lượng công dân dưới 07 người có thể bố trí xe taxi theo đề nghị của 

công dân. 

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

một địa điểm do Sở Giao thông vận tải 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. 

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

cùng một hành trình vận chuyển, thì chủ động sắp xếp, bố trí thực hiện việc 

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

 2.2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí vận chuyển do người dân đi xe tự chi trả, như sau:  

- Sử dụng xe taxi người dân phải chi trả theo đồng hồ tính tiền trên xe. 

- Sử dụng xe hợp đồng (16 chỗ và 29 chỗ) người dân phải chi trả số tiền 

bằng với giá vé xe khách tuyến vận tải hành khách cố định (tính theo từng hành 

khách) hoặc giá vé xe buýt trên cùng tuyến đường (trường hợp tuyến đường đi 

dài chi trả bằng mức tổng giá vé của các tuyến nối tiếp hành trình), mức giá vé 

các tuyến vận tải hành khách công bố theo Công văn số 2231/SGTVT-KHTC 

ngày 26/7/2021 của Sở GTVT Sơn La về việc công khai giá cước vận tải hành 

khách năm 2021. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng tại Chốt kiểm soát tổ chức phân loại, lập và thông 

báo danh sách công dân, thống nhất địa điểm bàn giao với Ban Chỉ đạo phòng 
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chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố. Thực hiện công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm 

soát việc chấp hành các quy định, yêu cầu, nguyên tắc trong quá trình tổ chức vận 
chuyển người từ các Chốt kiểm soát về địa bàn các huyện, thành phố; xử lý 
nghiêm các trường hợp không tuân thủ các quy định trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc đảm bảo hoạt động, an toàn trong các 
khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Trung tâm chỉ huy về các 

công việc liên quan đến người cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung 
trực thuộc đơn vị quản lý. 

- Tổ chức tiếp nhận công dân vào khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn 
e754 đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Cục Quân y và Bộ Y tế. 

3. Sở Y tế  

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, 

công dân trở về địa phương theo quy định. Bố trí đồ bảo hộ phòng, chống dịch cho 
lái xe và công dân khi vận chuyển công dân trở về từ các vùng có dịch (vùng đỏ). 

- Chỉ đạo cán bộ y tế tại các Chốt kiểm soát chủ trì phối hợp với các lực 
lượng chức năng phân loại công dân trở về địa phương từ các vùng có dịch theo 
quy định để bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp. 

- Hướng dẫn và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối 
với lái xe, công dân, phương tiện vận chuyển công dân từ các Chốt kiểm soát trở 

về địa phương. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Chủ động liên hệ với địa phương nơi công dân có nhu cầu trở về tỉnh Sơn 
La phân loại và thông báo kịp thời số lượng công dân từ các vùng có dịch tại các 

tỉnh, thành phố trở về các địa phương thuộc địa bàn tỉnh để Sở Giao thông vận tải, 
chốt kiểm soát điều động, bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố để thực hiện 
tiếp đón, phân loại, lập danh sách công dân trở về địa phương theo từng vùng đảm 

bảo nhanh gọn, an toàn giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.  

5. Sở Giao thông vận tải 

- Xây dựng Kế hoạch huy động phương tiện vận chuyển công dân từ Chốt 

kiểm soát về các địa phương tiếp nhận, quản lý; thông báo danh sách phương tiện, 
lái xe cho các Chốt kiểm soát để phối hợp thực hiện; ban hành mẫu Giấy điều động 

phương tiện tham gia vận chuyển phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

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

trình điều động phương tiện. Kiểm tra các phương tiện tham gia vận chuyển 
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công dân qua thiết bị giám sát hành trình để chấn chỉnh, xử lý các vi phạm (nếu 

có) theo quy định. 

- 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 Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo 

thuận tiện, an toàn; bố trí đảm bảo đủ phương tiện thường trực tại Chốt kiểm soát 

để kịp thời vận chuyển công dân khi có yêu cầu. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chốt kiểm soát dịch nắm bắt 

số lượng, thời gian, địa điểm đón để phối hợp điều động phương tiện vận chuyển 

kịp thời. Yêu cầu các phương tiện trong quá trình vận chuyển công dân phải đi 

đúng tuyến đường, không dừng, đỗ đón trả công dân dọc đường. 

- Chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên bố trí phương tiện thiết bị và 

nhân lực sẵn sàng đảm bảo giao thông nhanh nhất khi có tình huống ách tắc xảy ra, 

đặc biệt các vị trí xung yếu trên tuyến đường vận chuyển công dân trên địa bàn 

quản lý. 

- 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 (nếu có) đảm bảo phương tiện vận chuyển công dân thuận tiện, an toàn.  

6. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố và Trung 

đoàn e754 

- Thông báo vị trí tiếp nhận công dân cho Chốt kiểm soát; bố trí lực 

lượng (rõ tên cán bộ phụ trách, số điện thoại liên hệ 24/24h) để tiếp nhận công 

dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại địa phương từ các Chốt kiểm soát trở về 

được trả tại các địa điểm tập trung do UBND các huyện, thành phố và Trung 

đoàn e754 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 theo mẫu do Sở GTVT quy định. 

- Bố trí phương tiện đến đón công dân trong trường hợp cần thiết theo 

thông báo của cán bộ tại Chốt kiểm soát. 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công dân và phương tiện vận chuyển tại các 

Chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Đối với các huyện có Chốt kiểm soát: Lựa chọn, bố trí địa điểm ăn nghỉ 

tạm thời đảm bảo phòng, chống dịch trong thời gian công dân chờ sắp xếp 

phương tiện vận chuyển trở về địa phương. 

7. Chốt kiểm soát dịch Covid-19 

- Phân loại công dân về từ vùng (Đỏ, vàng, cam, xanh) ngay từ Chốt kiểm 

soát. Lập biên bản bàn giao công dân giao lái xe trước khi vận chuyển và thông 

báo danh sách công dân, thống nhất địa điểm bàn giao với Ban Chỉ đạo phòng, 
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chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố và Trung đoàn e754 để phối hợp tiếp 

nhận, quản lý công dân; thông báo cho lái xe biết địa điểm bàn giao tiếp nhận để 

thực hiện.  

- Bố trí số lượng công dân phù hợp với từng loại phương tiện, đảm bảo 

phòng, chống dịch theo nguyên tắc không quá 50% số ghế thiết kế của xe. 

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

vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo mẫu do Sở GTVT quy định. 

Yêu cầu các Sở, ban ngành; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp, tổ chức  triển 

khai thực hiện; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 

hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì kịp thời đề xuất với UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh;   
- Công an tỉnh; 
- Các sở: Y tế, Lao động TB&XH, GTVT, Tài Chính; 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;                                      
- UBND các huyện, thành phố; 
- Trung đoàn e754;                                                    
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- VPUBND tỉnh (LĐVP, Phòng KT, Phòng KGVX); 
- Lưu: VT, KT(Đạt).  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thành Công 
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