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THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến huyện Mường Khương
và ngược lại để thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông
vận tải về Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải của 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 COVID-19;
Căn cứ ý kiến kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh
Lào Cai tại cuộc họp ngày 02/12/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND huyện
Mường Khương về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Bản Lầu, huyện Mường
Khương để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận
tải hành khách đi, đến huyện Mường Khương để phòng, chống dịch bệnh COVID-19,
cụ thể như sau:
Kể từ 06h00’ ngày 03/12/2021 cho đến khi có thông báo mới:
1. Vận tải hành khách đi, đến huyện Mường Khương và ngược lại
- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách (liên tỉnh, nội tỉnh) bằng xe ô tô và
đình chỉ hiệu lực của các loại phù hiệu (bao gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe
du lịch, xe taxi) đi, đến huyện Mường Khương (Lào Cai) và ngược lại (trừ trường hợp
đặc biệt xe phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; chở bệnh nhân đi cấp cứu; phòng
chống thiên tai; … hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân
dân tỉnh). Các phương tiện vận tải hành khách xuất bến trước 06h00’ ngày 03/12/2021
được phép tiếp tục hoạt động cho đến khi kết thúc hành trình trên tuyến;
- Căn cứ diễn biến tiếp theo về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện Mường Khương, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,
Sở Giao thông vận tải – Xây dựng sẽ thực hiện việc khôi phục lại hoạt động vận tải
hành khách đi, đến huyện Mường Khương và ngược lại.
4. Vận tải hàng hóa đi, đến huyện Mường Khương và ngược lại
- Tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa bình thường theo cấp độ dịch;
- Về hạn chế số lượng người trên phương tiện: Chỉ được phép 01 người là lái
xe đối với xe được phép chở 02 người (kể cả lái xe); chỉ được phép chở tối đa 02
người (kể cả lái xe) đối với xe được phép chở 03 người và phải thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.
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3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, bến xe khách trên địa bàn
tỉnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các lái xe của đơn vị nghiêm túc triển khai các
nội dung tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến huyện Mường Khương,
trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Các bến xe khách từ chối xác
nhận Lệnh vận chuyển đối với các xe vận tải hành khách.
4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố đối lưu phối hợp thông báo
nội dung tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đi, đến huyện Mường
Khương (Lào Cai) để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách biết và thực hiện.
Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai trân trọng thông báo./.
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