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

TỈNH LAI CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /UBND-KTN 

 

 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2021 

V/v hoạt động trở lại các tuyến 

vận tải hành khách cố định liên 

tỉnh sau khi các tỉnh công bố cấp 

độ dịch 

  

                        

  

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chốt kiểm dịch phòng, chống Covid-19. 
 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 1815/BC-SGTVT ngày 20/10/2021 của Sở 

Giao thông vận tải về kết quả lưu thông vận chuyển hàng hóa và khôi phục hoạt 

động vận tải hành khách đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lai Châu có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Đồng ý cho phép hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh đối với các tỉnh có cấp độ dịch cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã được cấp có thẩm 

quyền công bố theo quy định, trong đó lưu ý các nội dung sau:  

Sở Giao thông vận tải căn cứ các quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành 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; Công văn số 11037/BGTVT-VT ngày 

20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải 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 để hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện theo đúng quy định. 

Riêng đối với điểm đến là địa bàn có cấp độ dịch cấp 3: Hoạt động tối đa 

không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông vận tải 

công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng 

giãn cách đối với xe giường nằm). 

Sở Giao thông vận tải thường xuyên cập nhật hàng ngày về tình hình cấp 

độ dịch của các địa phương có liên quan để chủ động hướng dẫn, điều tiết hoạt 

động các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh theo đúng quy định. 
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2. Sở Giao thông vận tải chủ động thống nhất với Sở Giao thông – xây 

dựng tỉnh Lào Cai, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan để thống 

nhất phương án hoạt động trở lại đối với các tuyến vận tải hành khách cố định 

liên tỉnh.  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương; các chốt 

kiểm dịch phòng chống Covid-19 tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- TT. Tỉnh ủy;                         (b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh: U; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- V, C; 

- Lưu: VT, Kt2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH                                    

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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