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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Các điểm dừng, đỗ trả khách liên tỉnh trên địa bàn
tỉnh Lai Châu để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện Văn bản số 981/BYT-VT ngày 11/02/2021 của Bộ Y tế về việc
tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động kiểm soát
lịch sử di chuyển của hành khách trên các chuyến xe đường dài, kiên quyết
không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động vận tải hành khách. Sở Giao thông
vận tải Lai Châu thông báo:
1. Kể từ 05h00 ngày 13/02/2021 cho đến khi có thông báo mới, tất cả các
phương tiện vận chuyển hành khách từ các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn
tỉnh Lai Châu(gồm tuyến cố định liên tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) chỉ
thực hiện dừng, đỗ đón, trả khách tại các điểm cụ thể như sau:
1.1. Tại địa bàn thành phố Lai Châu: Bến xe khách thành phố Lai Châu
1.2 Tại huyện địa bàn huyện Tam Đường
- Vị trí 1: Km58+850, QL4D; địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam
Đường, tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 2:Ngã ba Sơn Bình, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai
Châu.
- Vị trí 3: Km89+00, QL4D; địa chỉ: xã Sơn Bình, huyện Tam Đường,
tỉnh Lai Châu.
1.3. Tại huyện địa bàn huyện Tân Uyên
- Vị trí 1: Km370+500, QL32; địa chỉ: Xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 2: Km380+800, QL32; địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân
Uyên, tỉnh Lai Châu.
1.4. Tại huyện địa bàn huyện Than Uyên
- Vị trí 1: Bến xe khách huyện Than Uyên.
- Vị trí 2:Km 163+200, QL279; địa chỉ: Xã Phúc Than, huyện Than Uyên,
tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 3: Km335+180, QL32; địa chỉ: Xã Mường Kim, huyện Than
Uyên, tỉnh Lai Châu.
1.5. Tại huyện địa bàn huyện Phong Thổ

- Vị trí 1: Km0+00, QL4D; địa chỉ: Xã Pa So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai
Châu.
- Vị trí 2:Km8+100, QL4D; địa chỉ: Xã Mường So, huyện Phong Thổ,
tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 3:Km8+100, QL4D; địa chỉ: Xã Pa Tần, huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu.
1.6. Tại huyện địa bàn huyện Sìn Hồ
-Vị trí 1: Bến xe khách huyện Sìn Hồ.
- Vị trí 2: Km 35+500, QL12; địa chỉ: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu.
- Vị trí 3: Km79+00, QL12; địa chỉ: Xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai
Châu.
1.7. Tại huyện địa bàn huyện Nậm Nhùn
- Vị trí 1: Bến xe khách huyện Nậm Nhùn
- Vị trí 2: Km299+800, QL4H; địa chỉ: Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 3: Km331+900, QL4H; địa chỉ: Xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 4: Km352+100, QL4H; địa chỉ: Xã Chung Chải, huyện Nậm
Nhùn, tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 5: Km 79+500, QL12; địa chỉ: Ngã ba Lai Hà, xã Lê Lợi,huyện
Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
- Vị trí 6: Km27+00, TL127; địa chỉ: Xã Pa Kéo, huyện Nậm Nhùn, tỉnh
Lai Châu.
- Vị trí 7: Km50+00, TL127; địa chỉ: Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn,
tỉnh Lai Châu.
1.8. Tại huyện địa bàn huyện Mường Tè
- Vị trí 1:Bến xe khách huyện Mường Tè
- Vị trí 2: Km88+500, TL127; địa chỉ: Xã Kan Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh
Lai Châu.
2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; Sở Giao thông vận
tải - Xây dựng Lào Cai
- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa bàn quản lý: Khi vận
chuyển hành khách từ các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu
chỉ thực hiện trả khách tại các điểm do địa phương bố trí (tại khoản 1 của Thông
báo này); cung cấp thông tin, danh sách hành khách đi xe khi có yêu cầu của cơ
quan chức năng.
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- Tăng cường kiểm tra, giám sát phương tiện vận chuyển hành khách từ
các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu thông qua thiết bị giám
sát hành trình, nếu phát hiện các phương tiện không trả khách đúng các điểm
nêu trên, đề nghị thông tin ngay cho Sở Giao thông vận tải Lai Châu được biết
để phối hợp xử lý.
3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
- Nghiên cứu cắm biển báo dừng, đỗ trả khách (tạm thời) tại các vị trí
thuộc địa bàn địa phương nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thuận tiện
cho các phương tiện trả khách.
- Bố trí lực lượng phối hợp với các ngành có liên quan để thông tin kịp
thời đến nhân dân được biết và hướng dẫn các phương tiện chỉ thực hiện trả
khách tại những điểm do UBND huyện, thành phố đã bố trí.
4. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
- Chỉ đạo các lái xe, nhân viên phục vụ trên các tuyến vận tải khách liên
tỉnh chấp hành nghiêm việc dừng, đỗ trả khách theo nội dung thông báo này.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển khách liên tỉnh của
phương tiện thuộc đơn vị quản lý qua thiết bị giám sát hành trình, để kịp thời
phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý vi phạm đối với lái xe, phương tiện
đón, trả khách không đúng quy định và chấp hành các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19.
5. Bến xe khách trên địa bàn tỉnh
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hành khách từ
các tỉnh, thành phố đi đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu vào trả khách tại Bến xe.
- Bố trí khu vực trả khách đảm bảo an ninh trật tự, thuận tiện và phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Giao thông vận tải Lai Châu trân trọng thông báo./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT;
- Tổng cục ĐBVN;
- UBND tỉnh;
(b/c)
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lai Châu;
- Đài PTTH tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QLVT-PT&NL.

(p/h)

Nguyễn Văn Hưởng
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