
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

Số:         /UBND-GT 
V/v Hoạt động vận tải tạm thời 

trên địa bàn đảm bảo thích ứng, 
an toàn, kiểm soát có hiệu quả 

dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chiêm Hóa, ngày       tháng 12 năm 2021  

 

Kính gửi:  
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Hạt 
Quản lý giao thông; Công an huyện Chiêm Hóa. 

 

Căn cứ Văn bản số 1960/SGTVT-VTPT&NL ngày 17/12/2021 của Sở 

Giao thông Vận tải về việc Hoạt động vận tải tạm thời trên địa bàn tỉnh đảm 
bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19; 

Để tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các quy định về thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa chống dịch hiệu quả, vừa 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:   

Các cơ quan, đơn vị tại mục “Kính gửi” thực hiện ngay việc tổ chức 

tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn quản 
lý biết, cập nhật kịp thời Hướng dẫn mới nhất về hoạt động vận tải tạm thời 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo thích ứng, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh 
Covid-19 tại Văn bản số 1960 /SGTVT-VTPT&NL ngày 17/12/2021 của Sở 

Giao thông Vận tải (gửi kèm theo văn bản này), đảm bảo kịp thời và đúng quy 
định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- CVNC; 
- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Vũ Đình Tân 
 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:          /SGTVT-VTPT&NL 
V/v Hoạt động vận tải tạm thời trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo thích ứng, an toàn, 
kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-
19. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2021 
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Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 
- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
- Bến xe khách các huyện, thành phố. 

 

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 

16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động 

vận tải của 05 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải, hàng 
không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
và các văn bản của UBND tỉnh: văn bản số 1569/SGTVT-VTPT&NL ngày 

21/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định số 
1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang tiếp tục thông báo về việc hoạt động 

vận tải tạm thời trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau: 

1. Vận tải hành khách bằng xe ô tô 

- Đối với vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến các tỉnh có địa bàn 

dịch cấp 1 (vùng xanh), cấp 2 (vùng vàng) và ngược lại: Tổ chức hoạt động vận 
tải hành khách với tần suất bình thường. 

- Đối với vận tải hành khách từ tỉnh Tuyên Quang đi đến các tỉnh có địa bàn 
dịch cấp 3 (vùng cam), cấp 4 (vùng đỏ) và ngược lại: Tạm thời dừng hoạt động 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô (Trừ các trường hợp: Xe công vụ, xe 
chở người đi cách ly, xe chở người hết hạn cách ly trở về địa phương và các 

trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền quy định). 

- Trường hợp tần suất số chuyến xe hoạt động tuyến liên tỉnh giữa 02 Sở 
đối lưu có khác nhau theo biểu đồ được duyệt thì thực hiện theo ý kiến của Sở 
Giao thông vận tải có tần suất hoạt động nhỏ hơn. 

2. Vận tải hàng hoá 

Được hoạt động bình thường tại các cấp độ dịch; tuy nhiên phải chấp hành 

nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của 
Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và địa phương nơi đi, đến. 

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung văn bản số 1569/SGTVT-VTPT&NL 



2 
 
ngày 21/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết 

định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; việc lập 
danh sách hành khách trên các phương tiện vận tải, các thông tin hành khách phải 

đầy đủ chính xác (Họ tên, năm sinh, địa chỉ, số CMND/CCCD; số điện thoại, 
điểm lên, xuống xe, số ghế ngồi) theo văn bản số 1628/SGTVT-VTPT&NL ngày 

30/10/2021 của Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu 100% hành khách khi lên xe phải 
quét mã QRCode qua ứng dụng PC-Covid-19. 

- Trong quá trình khai thác hoạt động thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và Sở Giao thông vận tải trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong phạm vi đơn vị quản lý. Bị xử lý theo quy định 
nếu không thực hiện đúng công tác phòng, chống dịch bệnh để phát sinh hoặc làm 

lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, 

thành phố trong cả nước; chủ động ngừng hoạt động đi đến các địa phương có sự 
thay đổi cấp độ dịch lên cấp 3, cấp 4. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương 
tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; nhắc nhở chấn chỉnh lái xe chấp hành 

nghiêm các quy định về an toàn giao thông và trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh. 

4. Bến xe khách các huyện, thành phố 

Bến xe khách các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trong khu vực bến theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kiểm 
soát chặt chẽ việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết không cho 
phương tiện xuất bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện, không thực 

hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc 
các đơn vị vận tải khai thác tuyến cố định, nhất là việc khai báo y tế, dán mã 

QRCode trên phương tiện, lập danh sách hành khách đi trên xe. 

- Chủ động cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh, 

thành phố trong cả nước; không xác nhận lệnh vận chuyển đối với các phương 
tiện vận chuyển khách đi từ các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4. 

5. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

- Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái tiếp tục nắm bắt các thông 

tin, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để chủ động tham mưu các giải pháp trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải hành khách 

trên địa bàn tỉnh.  

- Thanh tra Sở phối hợp với bến xe khách các huyện, thành phố tăng cường 
công tác kiểm soát chặt chẽ xe ra, vào bến; việc chấp hành các quy định trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị vận tải, xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo quy định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra cao điểm về 

việc chấp hành công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với các đơn vị vận 
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tải hành khách. 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang trân trọng thông báo và đề nghị các Sở 
Giao thông vận tải cho ý kiến về các nội dung trên để triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Bộ GTVT;                 (B/cáo) 
- TCĐNVN; 
- Đ/c Giám đốc Sở; 
- Như K/gửi; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 
- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

Trần Văn Sang 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH/NGƯỜI ĐI XE 
(Kèm theo Văn bản số         /SGTVT-VTPT&NL ngày      /10/2021 của Sở GTVT Tuyên Quang) 

 
TT Họ và tên Số 

CCCD/CMND 

Số điện 

thoại 

Địa chỉ 

nơi đi 

Địa chỉ 

nơi đến 

Ký và ghi 

rõ họ tên 

1       

2       

…       

 

Lưu ý:  
 - Danh sách hành khách (người đối với vận tải nội bộ) đi trên xe được sử dụng cho 

từng lượt chuyến. 
 - Ghi rõ địa chỉ số nhà, đường/tổ dân phố, xã/phường, quận/huyện/thành phố, 

tỉnh/thành phố. 
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