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Về việc tổ chức thí điểm vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đi, đến các
tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình ) đảm bảo thích
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách ;
- Các đơn vị quản lý bến xe.
Căn cứ Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông
vận tải ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành
khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19;
Căn cứ Văn bản số 4570/UBND-CTXDGT ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh
Thái Bình về việc thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên
tỉnh;
Căn cứ vào việc phân vùng dịch bệnh Covid-19 và văn bản của các Sở Giao
thông vận tải: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Hòa Bình về
thí điểm hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh;
Sở Giao thông vận tải Thái Bình thông báo về việc tổ chức thí điểm hoạt động
trở lại tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ Thái Bình đi các tỉnh Quảng
Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn La, Lạng Sơn, Hòa Bình và ngược lại với các
nội dung cụ thể như sau:
1. Tổ chức thực hiện thí điểm trong 07 ngày (từ ngày 13/10/2021 đến hết
ngày 20/10/2021) tối đa 20% số chuyến theo biểu đồ đã được phê duyệt đối với các
tuyến, cụ thể:
- Từ các bến xe thuộc tỉnh Thái Bình đến các bến xe: Uông Bí, Bãi Cháy, Cửa
Ông, Cẩm Phả, Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).
- Từ Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Bình đến bến xe Trung tâm
Thành phố Bắc Giang.
- Từ các bến xe thuộc tỉnh Thái Bình đến các bến xe thuộc tỉnh Lạng Sơn.
- Từ Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Bình đến Bến xe khách Sơn La.
- Từ các bến xe thuộc tỉnh Thái Bình đến các bến xe thuộc tỉnh Bắc Ninh.
- Từ các bến xe thuộc tỉnh Thái Bình đến các bến xe thuộc tỉnh Hòa Bình.
2. Về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải
hành khách
2.1. Yêu cầu đối với hành khách đi xe
- Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế (không
tham gia chuyến đi khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát
họng…);

- Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô;
- Thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và từng địa
phương nơi đến.
- Kê khai thông tin vào danh sách hành khách đi xe theo hướng dẫn của lái xe
hoặc nhân viên phục vụ trên xe.
2.2. Yêu cầu đối lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
- Đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc
giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi
bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra
viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19);
- Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét
nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô.
- 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; không
vận chuyển hành khách khi có các triệu chứng (ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát
họng…);
- Chỉ dừng đỗ dọc đường (ăn uống, vệ sinh) đúng các điểm dừng nghỉ do cơ
quan có thẩm quyền lựa chọn, công bố.
- Thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch của Bộ Y tế và từng địa
phương nơi đến.
2.3. Yêu cầu đối với phương tiện vận tải
- 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;
- Bố trí dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế tại vị trí thuận tiện cho hành
khách sử dụng;
3. Các đơn vị quản lý bến xe:
- Căn cứ vào biểu đồ đã được phê duyệt để bố trí sắp xếp các phương tiện của
các đơn vị vận tải đưa vào hoạt động, đảm bảo không vượt quá 20% số chuyến đã
được phê duyệt.
- Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo đảm an
toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về
phòng, chống dịch COVID-19.
- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.
- Bố trí vị trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng
nguyên nhanh; bố trí phòng hoặc khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng.
- Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ (đối với bến xe), nơi hành khách lên, xuống
phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 của
Bộ Y tế.
- Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách,
người làm việc tại bến xe, trạm dừng nghỉ 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.
- Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại

các khu vực công cộng.
- Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19
theo đúng quy định.
- 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.
- Báo cáo nội dung, số liệu về lượng xe xuất bến, hành khách đi xe, … về Sở
Giao thông vận tải tổng hợp trước 14h00’ hàng ngày.
4. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái
- Tổ chức triển khai các công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành
khách thí điểm. Kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án xe chạy phù hợp với điều
kiện thực tế.
- Tổ chức theo dõi việc chấp hành biểu đồ xe chạy (về hành trình, lịch trình
chạy xe, …) thông qua thiết bị giám sát hành trình.
- Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả triển khai việc tổ chức thực hiện thí
điểm theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
UBND tỉnh.
5. Thanh tra Sở
- Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải, lái xe, bến xe khách vi
phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động
vận tải hành khách thí điểm nêu trên.
- Phối hợp với các Chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và lực lượng
chức năng thực hiện kiểm tra về điều kiện tham gia kinh doanh vận tải đối với lái xe,
phương tiện và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận
tải.
(Lưu ý: Ngoài việc thực hiện các quy định nêu trên, hành khách và lái xe,
phụ xe phải chấp hành các quy định phòng chống dịch tại địa phương nơi
phương tiện hoạt động)
Sở Giao thông vận tải Thái Bình trân trọng Thông báo ./.
Nơi nhận:
-Tổng cục ĐBVN;
-UBND tỉnh;
(B/cáo)
- BCĐ phòng, chống COVID-19 tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Sở GTVT các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh,
Bắc Giang, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình;.
- Công an tỉnh;
(P/hợp)
- Sở Y tế;
- Đài PTTH , Báo Thái Bình;
- Các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19;
(T/hiện)
- Thanh Tra sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVTPTNL.
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