
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số: 1959/SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày 09 tháng 11 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong hoạt động vận tải 

 

 
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Đơn vị khai thác bến xe. 

 

Thực hiện Văn bản số 11814/BGTVT-VT ngày 08/11/2021 của Bộ GTVT 

về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sở Giao thông vận tải Lai Châu yêu cầu 

các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị khai thác bến xe nghiêm túc thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ, người đi cùng xe và hành khách 

nghiêm túc thực hiện các quy định tại Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo 

Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT và các quy 

định về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc thực hiện khai báo y tế 

theo quy định của ngành Y tế, trong đó lưu ý một số nội dung: (1) Thông điệp 

5k của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai 

báo y tế”; (2) Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế qua một trong các ứng dụng 

PC-Covid, VN-eID, Sổ sức khỏe điện tử; (3) Lập và lưu trữ danh sách, thông tin 

đầy đủ chính xác của hành khách, người đi cùng trên các phương tiện vận tải 

theo quy định; (4) Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các vị trí, bề mặt tiếp xúc 

nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn phương tiện... 

2. Các đơn vị khai thác bến xe  

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khu 

vực bến theo hướng dẫn của Bộ y tế, nhất là thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y 

tế, khai báo y tế điện tử qua mã QR Code trên ứng dụng PC-Covid, VN-eID, Sổ 

sức khỏe điện tử.  

- Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch 

Covid-19, kiên quyết không cho phương tiện xuất bến nếu không thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải; các đơn vị khai thác bến xe chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. 
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4. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện & Người lái tiếp tục nắm bắt thông 

tin, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để chủ động tham mưu tổ chức hoạt động 

vận tải đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.  

Sở GTVT yên cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                             (b/c) 

- Ban chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh;                                           (p/h) 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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