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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1598/SGTVT-QLVT, PT&NL

Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục phối hợp thực hiện biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối
với phương tiện vận chuyển hành
khách qua địa bàn tỉnh Sơn La.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải Lai Châu;
- Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

Trước tiên, Sở GTVT Sơn La trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp
chặt chẽ của các quý Sở trong suốt thời gian qua, đặc biệt là công tác phối hợp
phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải khách liên tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
Sơn La, đến nay Sở GTVT Sơn La đã có văn bản tạm dừng hoạt động vận tải
khách liên tỉnh đi/đến các tỉnh, thành phố (23 tỉnh, thành phố) công bố có dịch
theo thông báo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo thông tin báo cáo từ các chốt kiểm
soát phòng, chống dịch covid-19 tỉnh Sơn La, hiện nay một số phương tiên vận tải
khách tuyến cố định từ Bến xe Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đi Bến xe Bãi Cháy
(tỉnh Quảng Ninh) và tuyến Bến xe Than Uyên (tỉnh Lai Châu) đi Bến xe Vĩnh
Niệm (TP Hải Phòng) có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Sơn La vẫn đón khách tại
các tỉnh, thành phố công bố có dịch hoặc tại các vùng dịch và trả khách dọc địa
bàn tỉnh Sơn La tiềm ẩn nguy rất cao xâm nhập, lan dịch bệnh vào địa bàn, gây
khó khăn trong công tác kiểm soát và phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hạn chế đến mức thấp nhất
nguy cơ lây nhiễm từ các địa phương có dịch sang các địa phương chưa có dịch
bệnh, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng con người là trên hết. Sở
GTVT Sơn La trân trọng đề nghị với Sở GTVT Lai Châu, Sở GTVT Hải Phòng
một số nội dung sau:
1. Đề nghị chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa bàn quản lý:
- Xem xét chỉ đạo việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến cố
định có hành trình đi qua địa bàn tỉnh Sơn La (tuyến Bến xe Than Uyên, tỉnh Lai
Châu đi Bến xe Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh; tuyến Bến xe Than Uyên, tỉnh Lai
Châu đi Bến xe Vĩnh Niệm, TP. Hải Phòng) do chưa thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch. Trường hợp phương tiện có chở khách từ các tỉnh,
thành phố đã công bố có dịch thì phương tiện đó không được dừng trả khách
trên địa bàn tỉnh Sơn La, nếu vi phạm đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi

