
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

Số:               /SGTVTXD-QLVT 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-
BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ GTVT Ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành 
khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy 
nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày        tháng 10  năm 2021  

Kính gửi: 

 

 
 

- Các đơn vị vận tải hành khách: đường bộ; đường sắt; đường 
thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; 

- Công ty CPQL bến xe khách Lào Cai; 
- Chi nhánh Lào Cai - Công ty CPVTDL Hà Sơn; 

- Chi nhánh Sa Pa - Công ty CPVTDL Hà Sơn; 
- Ga Lào Cai; 

- Các Bến khách ngang sông. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ GTVT 
Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực 

(đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; văn bản số 4793/UBND-

QLĐT ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện Quyết 
định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/09/2021 của Bộ GTVT. 

 Để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng cấp độ phòng, 
chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi 
lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất giữa các tỉnh, thành phố, khu vực; kết 

nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách. Sở Giao thông vận tải – Xây 
dựng Lào Cai hướng dẫn các đơn vị  (như kính gửi) triển khai thực hiện một số nội 

dung, cụ thể như sau: 
 1. Đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy 

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi 
có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; 

b) Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có 
trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc; 

c) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương 
tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát 

thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải; 
d) Bảo đảm phương tiện, người lái phương tiện hoạt động theo đúng hành trình, 

đối tượng vận chuyển và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; bảo 
đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường theo quy định. 

đ) Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi, tại 

các bề mặt tiếp xúc nhiều của phương tiện; 
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e) Với ô tô khách yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc 
đường (ăn uống, vệ sinh) đúng các địa điểm đã ghi trong Lệnh vận chuyển hoặc Hợp 

đồng vận chuyển hành khách. 
g) Trong trường hợp phát hiện hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt 

mỏi phải bố trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý. 

2. Người lái phương tiện và nhân viên phục vụ phương tiện 
a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): 
- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; 

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): 
phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); 

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ rất cao (Cấp 4): lái tầu, lái xe taxi, xe công 
nghệ dưới 09 chỗ (xe hợp đồng, xe du lịch sử dụng hợp đồng điện tử) phải được tiêm 

đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng và có kết quả xét 
nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả) bằng RT-

PCR hoặc test kháng nguyên nhanh; 
c) Bố trí dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng; áp 

dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao 
thông công cộng; yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển; 

d) Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi đối với các 

bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái, tay nắm cửa, ghế ngồi, cửa sổ, sàn 
phương tiện.... Chú ý đối với xe taxi và các phương tiện tương tự, lái xe, người phục 

vụ trên xe phải lau chùi tay nắm cửa, ghế ngồi của xe sau mỗi lần hành khách lên, 
xuống xe bằng dung dịch sát khuẩn nhanh. 

đ) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối 
với hành khách trước khi lên phương tiện; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp 

hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế; 
3. Phương tiện vận tải 

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường theo quy định; Đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan; 

b) Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: phải được trang bị 

nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; phải được vệ sinh, khử khuẩn sau mỗi lần phục vụ. 
c) Đối với tàu khách bố trí khu vực riêng cho hành khách nghi nhiễm để tạm 

thời cách ly hành khách trên tàu tại một vị trí nhất định phù hợp với tình hình thực tế 
trên tàu; 

4. Bến xe, nhà ga, bến thủy nội địa 
a) Xây dựng phương án đón, trả hành khách ra, vào bến xe, nhà ga, bến thủy 

nội địa theo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; 
b) Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR; 

c) Tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2; bố 
trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; 
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d) Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ và nơi dừng, đỗ phương tiện để hành 
khách lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ Y tế; 
đ) Thực hiện thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các khu vực công cộng; 

e) Trong trường hợp phát hiện người lái phương tiện, nhân viên phục vụ trên 
phương tiện, hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố trí cách ly và 

thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý; 
g) Yêu cầu hành khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định; 
h) Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương 

để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 
 5. Người làm việc tại bến xe, nhà ga, bến thủy nội địa có tiếp xúc trực tiếp 

với người lái phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện, hành khách 
a) Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; 

b) Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh): 
- Khi có ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan; 

- Tại địa phương/vùng có nguy cơ trung bình (Cấp 2) và nguy cơ cao (Cấp 3): 
phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng tuần (07 ngày/lần); không yêu cầu xét nghiệm đối 
với người đã tiêm 01 liều vắc xin sau 03 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã 

khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng. 
c) Kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ hành khách thực hiện việc khai báo y tế bắt 

buộc; thường xuyên nhắc nhở hành khách chấp hành các quy định phòng, chống dịch 
COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

 Yêu cầu các đơn vị (như kính gửi) nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;    
- Bộ GTVT, Tổng Cục ĐBVN                          
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh;  
- UBND tỉnh;      
- Lãnh đạo Sở; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Các chốt kiểm soát dịch Covid-19; 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT (Thành).                              
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 

 
Nguyễn Quốc Huy 

 

 

 

 

 

(báo cáo) 

(phối hợp) 
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