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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày          tháng 7 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống 

dịch Covid- 19 trong hoạt động vận tải 

đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn; 

- Các bến xe khách trên địa bàn; 

- Thanh tra Sở. 
 

Thực hiện công văn số 1662/UBND - KGVX ngày 02/7/2021 của Ủy Ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1553/UBND - KGVX ngày 

24/6/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Công điện số 

11/TCĐBVN-VT ngày 24/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường 

các biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trên các 

tuyến xe khách cố định liên tỉnh; Công văn số 646/STTTT-BCVTCNTT ngày 

06/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai việc 

quyets mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu 

cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu chung: 

Tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19, tuyệt đối 

không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thực hiện 

có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid- 19, Bộ, Ngành Trung ương, 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid- 19 tỉnh về thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy phát triển kinh tế;  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh thực hiện yêu cầu 5K, nhất 

là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người; 

cập nhập thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn với 

dịch Covid- 19;  

- Yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị tuyên truyền, 

vận động hàn khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR 

Code, khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc phần mềm Bluezone; triển khai việc 

khai báo y tế thông qua mã QR code được dán tại những nơi dễ thấy như: cổng ra 

vào bến, phòng chờ, quầy bán vé, cửa lên xuống xe..; ghi chép và lưu trữ đầy đủ 
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thông tin hành khách (họ, tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại) di chuyển trên các 

tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đặc biệt là hành khách đi và đến từ các tỉnh, 

thành phố đang có dịch để kịp thời triển khai truy vết khi cần thiết. Thực hiện 

kiểm tra thân nhiệt đối với tất cả hành khách, nhân viên phục vụ, lái xe trước khi 

vào bến xe; đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Xây dựng phương án xử 

lý khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và bố trí khu cách 

ly đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Chuẩn bị phương án vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành 

trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động...); danh sách 

phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); thông tin về xét 

nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa (nếu có); các nội 

dung khác có liên quan cần thiết vận chuyển. 

- Chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên làm việc tại các 

bến xe, lái xe, phụ xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa trên các phương tiện công cộng 

đường dài nhằm phát hiện sớm, hạn chế nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. 

- Khi phát có người nhiễm SARS-CoV-2 trên phương tiện vận tải hàng hóa, 

hành khách liên tỉnh phải thông báo ngay cho cơ quan kiểm soát, phòng chống 

dịch bệnh nơi gần nhất và các địa phương liên quan biết để tổ chức thần tốc truy 

vết và kịp thời có biện pháp xử lý. 

2. Yêu cầu đối với lai xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe (chở hàng 

hóa) đường dài: 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện hàng hóa: ghi lại hành trình vận 

chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, 

thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang 

trong suốt quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, thường xuyên rửa tay bằng 

dung dịch nước sát khuẩn, khử khuẩn phương tiện vận chuyển… 

- Yêu cầu sử dụng điện thoại mở kết nối mạng liên tục, có cài đặt các ứng 

dụng Bluezone, tokhaiyte.vn để khai báo, theo dõi y tế. Phải được xét nghiệm SARS-

COV-2 (đối với các trường hợp đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch). 

3. Yêu cầu đối với xe vận chuyển hành khách: 

- Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô (tuyến cố định, 

xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi) từ tỉnh Hà Nam đi/đến các tỉnh, thành phố (hoặc 

địa bàn thuộc tỉnh, thành phố) phải thực hiện theo quy định của các cơ quan chức 

năng địa phương đó. Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, hỗ trợ phòng chống 

dịch, xe đưa đón công nhân viên, chuyên gia của các cơ quan, doanh nghiệp, vận 

chuyển người dân đi khám chữa bệnh trong trong trường hợp cấp thiết nhưng phải 

được theo dõi, kiểm soát y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo 
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quy định. Đối với phương tiện vận tải có hành trình đi qua các tỉnh, thành phố 

(hoặc địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố) có dịch thì không được dừng, đỗ để đón, 

trả khách. 

Vì vậy, các đơn vị phải cập nhập thường xuyên, kịp thời quy định của các 

tỉnh thông qua bến xe nơi đi/đến hoặc trên cổng thông tin điện tử các Sở GTVT 

hoặc thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông. 

- Đối với hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh (tuyến cố định, xe hợp 

đồng, xe buýt, xe hợp đồng) từ tỉnh Hà Nam đi/đến các tỉnh, thành phố không có 

dịch: Bố trí hành khách không vượt quá 50% số ghế theo đăng ký phương tiện và 

không vượt quá 20 người/ xe (đối với xe có sức chứa > 40 chỗ); hành khách ngồi 

giãn cách nhau 01 ghế ngồi; đối với xe khách giường nằm không quá 30 người/ 

01 phương tiện (kể cả lái, phụ xe; không áp dụng quy định này với xe giường nằm 

có khoang hành khách vách ngăn); vận tải hành khách bằng xe taxi thực hiện xe 

đăng ký 05 chỗ ngồi chỉ chở tối đa 02 hành khách/ xe, xe đăng ký 07 chỗ ngồi chỉ 

chở tối đa 03 hành khách/ xe. 

- Bố trí dung dịch, nước sát khuẩn tại các vị trí thuận lợi nhất trên xe; lái 

xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng 

dung dịch sát khuẩn… 

- Cung cấp đầy đủ thông tin hành khách kèm theo địa chỉ, số điện thoại của 

từng người (cả chiều đi, chiều về) cho Ban điều hành bến xe khi xe chuẩn bị xuất 

bến và đến bến; chịu trách nhiệm trước pháp luật về cung cấp thông tin hành khách 

cho các cơ quan chức năng phục vụ truy vết trong công tác phòng, chống dịch 

Covid- 19. 

- Chỉ đạo lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải luôn yêu cầu, khuyến cáo 

hành khách phải thực hiện đầy đủ theo nguyên tắc 5K, thực hiện ngồi dãn cách 

đúng quy định và các chấp hành quy định khác có liên quan đến phòng, chống 

dịch Covid- 19. 

- Khuyến cáo, hướng dẫn hành khách hạn chế tối đa việc lên, xuống xe tại 

các điểm dừng đỗ trong vùng có dịch hoặc tại các điểm có tập trung đông người. 

- Yêu cầu trên mỗi chuyến xe, lái xe phải thường xuyên bật camera hành 

trình, báo cáo chi tiết về hành trình, điểm dừng đón trả khách, lịch trình tiếp xúc 

để đảm bảo công tác truy vết (nếu có). 

- Dán thông điệp 5K, các khuyến cáo phòng, chống dịch Covid- 19 của Bộ 

Y tế trên các phương tiện vận chuyển hành khách. 

4. Đối với các bến xe khách trên địa bàn: 

Nghiêm cấm xác nhận lệnh vận chuyển và cho xuất bến đối với các phương 

tiện từ Hà Nam đi/đến các tỉnh, thành phố và ngược lại khi có thông báo tạm dừng 

hoạt động vận tải hành khách. 
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5. Giao Thanh tra Sở: 

 Phối hợp với các lực lượng chức năng của các cơ quan có liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai danh sách hành khách, hành trình 

di chuyển, lịch trình tiếp xúc của người điều khiển phương tiện, người đi trên 

phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh qua địa bàn tỉnh và thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 của các đơn vị bến xe, các đơn vị kinh 

doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Văn bản này thay thế văn bản số 1117/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 12/7/2021 

của Sở Giao thông vận tải Hà Nam). 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh 

- Giám đốc Sở      (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
 


		2021-07-13T18:15:28+0700


		2021-07-14T09:47:13+0700


		2021-07-14T09:48:44+0700


		2021-07-14T09:48:44+0700


		2021-07-14T09:48:44+0700




