UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1876/SGTVT-QLVT,PT&NL

Hà Nam, ngày 22 tháng 10 năm2021

V/v triển khai thực hiện quy định tạm
thời tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô
theo tuyến cố định.

Kính gửi:
- Các Sở, nghành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định;
- Các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái;
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải.
Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải 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 bệnh; Kế hoạch số 1864/KHSGTVT, ngày 21/10/2021 của Sở GTVT Hà Nam Tổ chức hoạt động vận tải
đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Sở GTVT Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực
hiện một số nội dung sau:
1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định:
- Quán triệt thực hiện nội dung Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày
16/10/2021 và Kế hoạch số 1864/KH-SGTVT ngày 21/10/2021;
- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy
định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về
phòng, chống dịch COVID-19 (Có mẫu gửi kèm theo) gửi Sở GTVT thời gian
trước 22/10/2021.
- Thực hiện các quy định tại Khoản 1 Mục II Phần II Quyết định số
1812/QĐ-BGTVT.
- Phương tiện, hành khách đi xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe: Tuân
thủ các quy định về phòng chống dịch tại Khoản 5 Mục II Phần II, Khoản 2 Mục
I Phần II, Khoản 4 Mục II Phần II Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT:
+ Hành kháchthực hiện khai báo y tế “Di chuyển nội địa” trên ứng dụng
PC-COVID trước khi vào tỉnh, quét “mã QR điểm đến” khi vào tỉnh Hà Nam và
các điểm đến khác trên địa bàn tỉnh (nếu có).
+ Hành khách khi đến nơi lưu trú/cư trú tại Hà Nam, chủ động thông báo
chính quyền địa phương nơi đến để được hướng dẫn công tác phòng chống dịch
Covid-19.
+ Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, đỗ dọc đường (ăn uống,
vệ sinh) và đón, trả khách tại các địa điểm theo quy định.
2. Đối với các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh:
- Niêm yết công khai và tuyên truyền Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT

ngày 16/10/2021, Kế hoạch số 1864/KH-SGTVT ngày 21/10/2021 cho hành
khách đi, đến tại Bến xe khách.
- Xây dựng kế hoạch vận tải, nắm bắt thông tin về hành trình, cấp dịch do
địa phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện
để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (Có
mẫu gửi kèm theo) gửi Sở GTVT thời gian trước 22/10/2021.
- Bến xe, người làm việc tại bến xe: Thực hiện các quy định tại Khoản 6
Mục II Phần II, Khoản 6 Mục II Phần II Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT.
- Phổ biển, hướng dẫn các đơn vị vận tải hành khách hoạt động đối lưu thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Văn bản này khi hoạt động
trên địa bàn tỉnh Hà Nam; cung cấp hướng dẫn, thông tin, điều kiện về phòng
chống dịch cụ thể của địa phương để phối hợp hướng dẫn, giám sát đơn vị vận tải
thực hiện (Các đơn vị hoạt động đối lưu tại Bến xe trên địa bàn tỉnh Hà Nam xây
dựng kế hoạch vận tải theo mẫu gửi về Sở GTVT Hà Nam và Bến xe nơi đến trước
khi hoạt động).
3. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: Chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực
hiện của các Bến xe, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, lái
xe; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
4. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:
- Tham mưu mở tuyến, thông báo, cấp nhật hàng ngày các tuyến vận tải
khách cố định đến các địa phương có cấp độ dịch cấp 3 và ngược lại.
- Cập nhật, thông báo hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống dịch của
tỉnh cho các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định, các Bến xe khách và
các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.
- Đăng công khai thông tin trên Website Sở về hoạt động vận tải hành khách
tuyến cố định theo Hướng dẫn của Bộ GTVT; số điện thoại đường dây nóng của
Sở GTVT, UBND các địa phương và các sở, nghành liên quan để các đơn vị vận
tải hành khách, lái xe, hành khách liên hệ khi cần.
- Tham mưu báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Bộ GTVT, Tổng Cục Đường
bộ Việt Nam và UBND tỉnh.
5. Các Sở, nghành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:
5.1. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Sở GTVT
để tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị vận tải hành khách, lái xe; tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các phương tiện vận tải trên
địa bàn tỉnh.
5.2. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp về
Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT và Văn bản này.
- Chủ trì triển khai, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin
để phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng phối hợp; khai báo y tế
tại các Bến xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế.
5.3. Sở Y tế:
- Hướng dẫn biện pháp, quy trình phòng chống dịch Covid-19 đối với hành
khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối thượng khác khi về địa phương
nơ cư trú/ lưu trú đảm bảo yêu cầu; hướng dẫn các đơn vị bố trí, trang bị khu vực

các ly tạm thời, xét nghiệm và tổ chức xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động
theo Hướng dẫn của Bộ GTVT và quy định của nghành Y tế.
- Cập nhật, khai thác thông tin dữ liệu về cấp độ dịch từ Bộ Y tế để cung
cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để làm căn cứ triển khai thực hiện.
5.4. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin khai báo y tế ra, vào
tỉnh tạo điều kiện cho phương tiện vận tải khai báo y tế, lưu thông thuận lợi.
- Cung cấp đầu mối thông tin (số điện thoại, zalo) của Trung tâm chỉ huy
phòng chống dịch Covid-19 của địa phương về Sở GTVT Hà Nam qua Phòng
Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước ngày 22/10/2021 để thiết lập các
kênh thông tin phối hợp quản lý và cung cấp cho các đơn vị, người dân liên hệ khi
cần thiết.
- Quản lý theo dõi, kiểm tra, giám sát người về địa phương theo quy định
của Bộ Y tế và các quy định của địa phương, đảm bảo an toàn trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19 khi hành khách, người dân đến địa bàn.
- Chỉ đạo cơ quan y tế địa phương phối hợp với đơn vị khai thác Bến xe để
kiểm soát khai báo y tế, xử lý các tình huống về phòng chống dịch theo quy định
và chỉ đạo của UBND tỉnh.
6. Chế độ báo cáo:
Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở GTVT Hà Nam qua Phòng Quản lý vận
tải, phương tiện và người lái trước 16h00 hàng ngày để tổng hợp, báo cáo theo
quy định (Email: tranbinhqlvt@gmail.com)
Do thời gian rất gấp, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Tổng Cục ĐBVN;
- Giám đốc Sở
(để báo cáo);
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Khổng Bình Nguyên

