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THÔNG BÁO
V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thực hiện Công văn số 1104/UBND-KGVX ngày 19/4/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện triển khai Thông báo kết luận số
158/TB-VPCP ngày 16/4/2020; Công văn số 2293/TCĐBVN-VT ngày 17/4/2020
của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức vận chuyển hành
khách giữa các địa phương thuộc Nhóm 3. Nhằm kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả
sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt
nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong và ngoài tỉnh, Sở Giao thông vận
tải tỉnh Điện Biên thông báo như sau:
1. Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh.
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách tiếp tục thực hiện vận chuyển hành
khách công cộng trong phạm vi địa bàn tỉnh Điện Biên bao gồm: vận tải hành
khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách
bằng xe taxi, xe hợp đồng.
- Quá trình thực hiện yêu cầu tuân thủ theo biểu đồ chạy xe do cơ quan quản
lý tuyến đã phê duyệt (đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe
buýt), thường xuyên tuyên truyền tới đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Chỉ
được chở tối đa không quá 50% số ghế (giường) trên xe và không quá 20 người/01
xe. Phải bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch như: Nước rửa tay sát
khuẩn, khẩu trang y tế … đồng thời phải thực hiện khai báo y tế theo quy định;
cung cấp thông tin của tất cả các hành khách trên từng chuyến xe cho cơ quan quản
lý tuyến thông qua các bến xe nơi đi và nơi đến. Lái xe, nhân viên phục vụ, hành
khách bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi lên
xe; bố trí hành khách ngồi dãn cách, xen kẽ giữa các hàng ghế; chủ xe, lái xe phải
khử khuẩn xe trước và sau khi kết thúc hành trình chạy xe (riêng đối với xe taxi
phải đảm bảo thường xuyên thực hiện sát trùng các vị trí hay tiếp xúc của khách
trước và sau khi phục vụ khách).
Thời gian thực hiện kể từ 0h00’ ngày 20/4/2020 đến khi có thông báo
mới của các cơ quan có thẩm quyền.
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2. Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh.
- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên tại Công văn số 1104/UBNDKGVX ngày 19/4/2020 đối với tuyến VTHK liên tỉnh đi và đến các tỉnh Sơn La,
Lai Châu được phép hoạt động. Tuy nhiên, tại công văn số 1022/SGTVTQLVT,PTNL ngày 17/4/2020 của Sở GTVT tỉnh Sơn La, công văn số
522/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 17/4/2020 của Sở GTVT tỉnh Lai Châu đã thông
báo tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh đi và
đến địa bàn tỉnh Sơn La, Lai Châu.
Do vậy, Sở GTVT tỉnh Điện Biên thông báo tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt
động vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đi và đến địa bàn tỉnh Điện Biên
(bao gồm: tuyến cố định liên tỉnh, hợp đồng, du lịch, xe taxi). Trừ các trường hợp
vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm
cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, đưa người đã
thực hiện hoàn thành thời gian cách ly về địa phương.
3. Đối với các tuyến VTHK liên vận quốc tế.
- Tiếp tục tạm dừng khai thác các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo
tuyến cố định, theo hợp đồng liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào.
4. Ban Quản lý bến xe.
- Phối hợp với các đơn vị vận tải khách thực hiện nghiêm việc tổ chức hoạt
động vận tải hành khách tại các bến xe theo Thông báo này.
- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực bến xe theo quy
định; thu thập, quản lý bảng kê thông tin về hành khách trên từng chuyến xe; niêm
yết và thông báo rộng rãi trên loa phát thanh tại khu vực các bến xe Thông báo này
để các đơn vị vận tải và người dân biết, thực hiện.
- Giám sát quá trình thực hiện các chuyến xe/ngày/tuyến của các đơn vị vận
tải; Hàng ngày thống kê và báo cáo về Sở GTVT số lượng các tuyến vận tải đang
hoạt động, số chuyến xe hoạt động/tuyến của các đơn vị vận tải, số lượng hành
khách/xe/tuyến.
5. Giao phòng Quản lý vận tải,PT&NL Sở thường xuyên kiểm tra, giám sát
hoạt động của phương tiện trên hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường
bộ Việt Nam để theo dõi và nhắc nhở các đơn vị vận tải đảm bảo thực hiện đúng
các quy định về vận tải khách; cung cấp dữ liệu cho các cơ quan chức năng để kịp
thời phát hiện và xử lý vi phạm (nếu có)
6. Giao Thanh tra Sở phối hợp phòng Quản lý vận tải, PT&NL, Ban Quản lý
bến xe kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành của các bến xe thành viên, các
đơn vị vận tải; tham mưu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
7. Đề nghị Công an tỉnh cử các lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Giao
thông và chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm.
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8. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Sở
Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thông
tin, tuyên truyền các nội dung theo Thông báo này; khuyến cáo người dân chấp
hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và khuyến khích người dân hạn
chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây nhiễm dịch bệnh
trong cộng đồng.
9. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp thông báo nội
dung này đến các đơn vị vận tải thuộc quyền quản lý của Quý Sở để thực hiện.
Nhận được công văn này, Sở GTVT Điện Biên yêu cầu các phòng, ban, đơn
vị nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh; (b/cáo)
- Bộ GTVT;
- Tổng cục ĐBVN;
- Sở Y tế;
- Ban CĐ phòng, chống dịch Covid;
- Công an tỉnh;
- Phòng CSGT - Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP; (ph/hợp)
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Điện Biên Phủ;
- Sở GTVT các tỉnh, TP;
- Thanh tra GTVT;
- Các đơn vị KDVT khách;
- Ban Quản lý Bến xe;
- HHVT ô tô Điện Biên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Bình
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