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

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

Số: 2051/TB-SGTVT Lai Châu, ngày 21 tháng 11 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải đi đến xã Bản Giang, huyện Tam Đường  

 

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về 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;  

Ngày 12/11/2021, Sở GTVT Lai Châu ban hành Văn bản số 

1989/SGTVT-QLVT để tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi đến xã Bản 

Giang, huyện Tam Đường. Tuy nhiên đến ngày 21/11/2021, theo Báo cáo số 

416/BC-TTCH ngày 21/11/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh Lai Châu, tình hình dịch bệnh tại xã Bản Giang, huyện Tam 

Đường đã được kiểm soát, chuyển từ cấp độ dịch cấp 4 xuống cấp 2. 

Sở Giao Giao thông vận tải Lai Châu thông báo:  

Kế từ 00h00 ngày 22/11/2021 cho đến khi thông báo mới: 

1. Cho phép hoạt động vận tải hành khách đi đến, đi qua địa bàn xã Bản 

Giang, huyện Tam Đường trở lại bình thường.  

2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có 

liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện 

vận chuyển khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai 

thông báo tới các đơn vị kinh vận tải hành khách biết và thực hiện. 

Sở GTVT Lai Châu yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị 

kinh doanh vận tải hành khách nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh;                                           

- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;               (b/c) 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;             (p/h) 

- UBND các huyện, thành phố;                

- Cổng TTĐT tỉnh;                                        

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Các đơn vị KDVT hành khách; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 

 
 


		2021-11-22T16:13:28+0700


		2021-11-23T08:55:47+0700




