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KẾ HOẠCH  

Ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của ngành Giao thông  
vận tải tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới 

 

 

Căn cứ Kết luận số 37/KL-UBND ngày 21/7/2021 của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Ninh Bình, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình xây dựng kế hoạch 

ứng phó với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 của ngành Giao thông vận tải tỉnh 

Ninh Bình trong giai đoạn mới, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:  

          - Xây dựng các phương án, tình huống với từng cấp độ cụ thể nhằm nâng 

cao ý thức trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tới mỗi cán bộ, 

CNV, NLĐ trong toàn ngành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị trong phòng, chống dịch bệnh, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các 

phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở với các cơ quan đơn vị trong tỉnh để chủ động 

thực hiện các phương án vận tải hành khách, hàng hóa đảm bảo an toàn vừa 

chống dịch vừa phát triển kinh tế góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, ATGT, phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và cả nước. 

- Chủ động triển khai thực hiện kịp thời các biện pháp để kiểm soát, phòng 

chống lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP: 

1. Cấp độ 1: Khi chưa có ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng (Đã có ca 

nhiễm ở các tỉnh lân cận hoặc trong các khu cách ly của tỉnh).  

1.1. Đối với các tuyến vận tải khách nội tỉnh: Tiếp tục hoạt động vận 

chuyển khách  nhưng phải áp dụng triển khai các biện pháp phòng chống Covid-

19 theo quy định. 

1.2. Đối với các tuyến vận tải ngoại tỉnh: 

- Đối với vận chuyển hành khách: 

+ Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng ( Bao gồm: xe cố 

định, xe buýt, xe tắc xi, xe hợp đồng) và bến khách ngang sông với các địa bàn, 

địa phương có dịch và các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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+ Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định đến các tỉnh còn lại được 

thực hiện theo Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải như sau: 

Xe tuyến cố định chỉ thực hiện tối đa không quá 30% số chuyến xe theo 

biểu đồ chạy xe đã được phê duyệt đến các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ 

và được phép hoạt động 50% số chuyến xe theo biểu đồ chạy xe đã được phê 

duyệt đối với nhóm có nguy cơ thấp; nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch, theo văn bản số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Đối với xe hợp đồng, xe du lịch: chỉ được phép hoạt động tối đa đến 30% 

theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải tới các tỉnh thuộc nhóm có nguy 

cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải tới các tỉnh 

thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01xe/đơn vị kinh doanh), 

nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, theo văn bản số 

4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải. 

+ Xây dựng và thực hiện phương án huy động phương tiện để đón người 

lao động có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình hiện đang sinh sống và làm việc 

tại những vùng phong tỏa khi có nhu cầu trở về địa phương. 

         - Vận chuyển hàng hóa: 

         + Vận chuyển nội tỉnh: Tiếp tục hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhưng 

phải áp dụng triển khai các biện pháp phòng chống Covid-19. 

         + Vận chuyển ngoại tỉnh: 

          Vận chuyển hàng hóa đến các địa phương có dịch và các tỉnh, thành phố 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ thì các đơn vị vận tải đăng ký và tổ chức vận chuyển “ Luồng xanh” Quốc 

gia theo văn bản số 1414/SGTVT-VTPTNL ngày 19/7/2021 của Sở Giao thông 

vận tải Ninh Bình. Vận chuyển đến các tỉnh còn lại tiếp tục hoạt động phải thực 

hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. 

1.3. Các giải pháp khác:  

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của ngành, xây dựng Kế 

hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo để triển khai các 

giải pháp phòng, chống Covid-19 trên các lĩnh vực quản lý của ngành. 

 - Thành lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ ra vào tỉnh bằng 

đường bộ, đường sắt để kiểm soát người và phương tiện xe khách vận tải công 

cộng. Các chốt chia ca làm việc 24/24 giờ kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. 

         - Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với lực lượng Trạm kiểm tra tải trọng 

xe lưu động tổ chức hậu kiểm xác xuất phương tiện vận tải hàng hóa tại các 

điểm bốc xếp, giao nhận hàng hóa theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông 

vận tải tại văn bản số 593/TTr-PCN ngày 26/7/2021. 
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- Đẩy mạnh tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến quán triệt các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, tới 

các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải trên 

địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Y tế, ưu tiên tiêm vacxin cho đội ngũ lái, phụ xe kinh 

doanh vận tải hành khách, hàng hóa, đặc biệt là các lái, phụ xe vận chuyển hành 

khách liên tỉnh, lái, phụ xe chở hàng hóa thiết yếu theo “ Luồng xanh”. 

2. Cấp độ 2: Ghi nhận xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 trong cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

2.1. Đối với vận chuyển hành khách: Triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch trong vận chuyển khách như ở cấp độ 1 đối với địa bàn chưa phong 

tỏa.Tạm dừng hoạt động vận chuyển khách công cộng nội tỉnh, ngoại tỉnh trong 

phạm vi địa bàn thực hiện phong tỏa trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công 

vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; các phương tiện 

chở khách có hành trình đi qua các khu vực đã được phong tỏa thì không được 

dừng, đỗ để đón, trả khách. 

2.2. Đối với vận chuyển hàng hóa: Triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch trong vận chuyển hàng hóa như ở cấp độ 1 đối với địa bàn chưa 

phong tỏa.Tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa không thiết yếu đối với địa 

bàn thực hiện phong tỏa. Hàng hóa thiết yếu tổ chức vận chuyển “ Luồng xanh” 

của địa phương theo văn bản số 1414/SGTVT-VTPTNL ngày 19/7/2021 của Sở 

Giao thông vận tải Ninh Bình. 

2.3. Các biện pháp khác: Thực hiện như cấp độ1 và bổ sung giải pháp 

sau: 

- Kiểm soát đối với tất cả người ra, vào địa bàn tỉnh đảm bảo phải được 

kiểm tra bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại thời điểm đến Ninh Bình 

hoặc có giấy xét nghiệm Real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 

giờ hoặc có giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 ít nhất 1 mũi từ ít 

nhất 3 tuần trước đó. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong công tác đào tạo 

sát hạch.  Không tổ chức Lễ khai giảng các khóa đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép 

lái xe cơ giới đường bộ các hạng. 

3. Cấp độ 3: Xuất hiện các ổ dịch nhỏ Covid-19 có sự lây nhiễm từ người 

sang người trong cộng đồng (có chỉ số đánh giá ghi nhận từ dưới 100 ca mắc 

trong cộng đồng) 

3.1. Đối với vận chuyển hành khách: Thực hiện như cấp độ2 và bổ sung 

biện pháp tạm dừng tất cả các loại hình vận tải khách công cộng ngoại tỉnh. 

3.2. Đối với vận chuyển hàng hóa: Thực hiện như cấp độ2. 
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3.3. Các biện pháp khác: Thực hiện như cấp độ 2 và bổ sung thêm biện 

pháp: Tạm dừng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương 

tiện đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh. 

4. Cấp độ 4: Dịch xảy ra ở một vài địa phương trong tỉnh và có dấu hiệu 

lây lan nhanh trong cộng đồng (có chỉ số đánh giá ghi nhận từ dưới 300 ca mắc 

trong cộng đồng) 

4.1. Đối với vận tải hành khách: Thực hiện các giải pháp như cấp độ 3, 

đồng thời dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh 

(gồm: xe tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) trên địa bàn 

toàn tỉnh. 

4.2. Đối với vận chuyển hàng hóa: Thực hiện như cấp độ3. 

4.3. Các giải pháp khác: Thực hiện như cấp độ3 và thực hiện bổ sung 

giải pháp sau:  Triển khai phương án làm việc cho 50 % cán bộ thuộc các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc Sở làm việc ở nhà thông qua trực tuyến nhưng không để 

đình trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định, 

các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không tổ chức các cuộc 

họp, hội nghị đông người không cần thiết 

5. Cấp độ 5: Dịch xảy ra đồng thời ở nhiều địa phương trong tỉnh (có chỉ 

số đánh giá ghi nhận trên 300 ca mắc trong cộng đồng) 

5.1. Đối với vận chuyển hành khách:  Thực hiện như cấp độ 4 và bổ 

sung  giải pháp sau: Huy động các phương tiện nhằm phục vụ hoạt động vận 

chuyển các trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, hóa 

chất, nhân viên, cán bộ phòng dịch…,để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh tại địa phương. Ngoài những doanh nghiệp, Hợp tác xã, các cơ sở đào tạo 

sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được huy động phương tiện như ở phương án 

đã xây dựng từ trước, huy động thêm 50% số phương tiện từ các doanh nghiệp 

vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh tương đương 300 xe,  sẵn sàng 

việc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân, phục vụ vận chuyển xác bệnh nhân tử vong 

do dịch bệnh trong trường hợp cấp bách, cần thiết. 

5.2. Đối với vận chuyển hàng hóa: Thực hiện như cấp độ 4. 

5.3. Các giải pháp khác: Thực hiện như cấp độ 4 và bổ sung giải pháp 

sau: 

Triển khai phương án làm việc cho 80 % cán bộ thuộc các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc Sở làm việc ở nhà thông qua trực tuyến nhưng không để đình 

trệ công việc nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định, các 

dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không tổ chức các cuộc họp, 

hội nghị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở GTVT 
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- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt chú trọng 

đến việc bảo vệ sức khỏe cho  CB, CC, VC và NLĐ thuộc Sở, giám sát, theo dõi 

và chỉ đạo kịp thời việc phòng ngừa dịch ngay tại Sở; chỉ đạo phối hợp Công 

đoàn ngành GTVT, Hiệp hội Vận tải ô tô Ninh Bình, Văn phòng Ban ATGT 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, tuyên truyền, 

phổ biến tới tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe, phụ xe, nhân 

viên bến xe, nhân viên các thuỷ nội địa, nhà ga, trạm dừng nghỉ… nắm bắt và  

triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ cơ sở, kịp 

thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo lại cho cơ quan y tế 

giám sát, xử lý theo quy định.  

- Phối hợp Sở GTVT các tỉnh, chính quyền địa phương các tỉnh trên cả nước 

nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình dịch bệnh, từ đó thống nhất trong việc 

điều chỉnh các tuyến vận tải phù hợp tại các địa phương, phối hợp thực hiện tốt các 

nội dung công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi cả nước. 

2. Văn phòng Sở 

- Sau khi tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 cấp Sở, nắm bắt diễn biến tình hình dịch, tham mưu Ban Chỉ đạo 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo chính xác, nhanh chóng, 

kịp thời và hiệu quả cao. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin và phổ biến về tình hình dịch bệnh, 

các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tới CB, CC, VC và 

NLĐ thuộc Sở. 

- Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trong ngành triển khai kế hoạch 

phòng chống dịch Covid-19. 

3. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

- Hướng dẫn, đôn đốc các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải 

(hành khách, hàng hóa) thực hiện nghiêm các kế hoạch phòng, chống dịch 

Covid-19 theo chỉ đạo của Sở GTVT và cấp trên. Giám sát, theo dõi quá trình 

thực hiện, nếu phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm, kịp thời báo cáo Sở và đề 

xuất các biện pháp xử lý nghiêm như đình chỉ khai thác tuyến, tạm dừng hoặc 

rút giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu phương tiện đối với đơn vị kinh 

doanh vận tải; có hình thức kỷ luật, chấn chỉnh và xử lý đối với nhân viên tại 

bến xe và các bến chở khách ngang sông, du lịch vi phạm quy định… phối hợp 

với Thanh tra Sở xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm.  

- Tham mưu giúp Lãnh đạo sở xây dựng và công bố “ Luồng xanh” vận 

tải để đảm bảo việc kết nối liên thông cho phương tiện và hàng hóa với các địa 

bàn đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức hướng 

dẫn và cấp Thẻ nhận diện vận tải “ Luồng xanh” cho các đơn vị vận tải.  
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- Yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe: 

+ Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 cho mọi người dân khi đến đăng ký học lái xe, sát hạch lái 

xe tại các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe. 

- Yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 

Các cán bộ, đăng kiểm viên của các Trung tâm đăng kiểm phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

- Căn cứ tình hình thực tế, trong trường hợp đặc biệt hoặc theo chỉ đạo của 

Bộ GTVT và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để 

tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện việc đình chỉ tuyến, thay đổi tuyến vận tải 

hoặc thay đổi tần xuất chạy xe tạm thời. 

4. Phòng Kế hoạch - tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, xây 

dựng dự toán kinh phí thuê phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh. 

5. Thanh tra Sở  

- Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý 

vi phạm về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh lồng ghép với công tác tuyên 

truyền đến các tổ chức, cá nhân là chủ xe, lái xe, phụ xe trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lực 

lượng thực thi nhiệm vụ. 

- Phối hợp với các lực lượng Công an, quân sự và các lực lượng chức năng 

có liên quan thực hiện phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt phục vụ việc 

vận chuyển các trang thiết bị, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

khác và con người phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng thanh tra làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát 

dịch bệnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Y tế thực hiện kiểm tra 

chặt chẽ các phương tiện vận tải hành khách về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, việc khai báo y tế bắt buộc, lập danh sách hành khách trên 

phương tiện,… đồng thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các phương tiện vi 

phạm điều kiện kinh doanh, nhất là đối với các xe vận chuyển khách đi đến các 

địa phương công bố có dịch đã dừng hoạt động vận tải hành khách. 

6. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan 

Phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên 

truyền, phổ biến tới CB, CC, VC và NLĐ về phòng, chống dịch Covid-19; triển 

khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng, chống Covid-19 thuộc 

phòng, ban, đơn vị mình như: thực hiện tốt trong hoạt động theo dõi, giám sát 

sức khỏe, khai báo y tế, chấp hành yêu cầu cách ly, xét nghiệm, khám và điều trị 

của cơ quan y tế khi được yêu cầu. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, nhân lực, 

vật lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi được huy động … 
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7. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến lĩnh vực GTVT 

 * Thanh tra Sở GTVT Ninh Bình 

 - Ông: Tạ Quý Dương - Phó Chánh Thanh tra Sở, phụ trách Thanh tra: 

0983.292.379. 

 - Điện thoại cố định:  02293.874.886 

 * Phòng Quản lý VTPTNL 

 - Ông: Hoàng Quốc Tuấn - Trưởng phòng: 0913.313.636 

 - Điện thoại cố định: 02293.873.570 

 Giao thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Sở đôn đốc việc 

triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch này; chỉ đạo 

công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ GTVT                    
- UBND tỉnh       (để báo cáo); 
- Các PGĐ Sở     (để thực hiện);            
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Sở (để thực hiện);      
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở (để thực hiện); 
- Website Sở; 

  - Lưu: VT, VTPTNL.  
                                   NT15b 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
Lê Trọng Thành 

 

 
 

 
 

 
 
 


		2021-07-30T17:27:59+0700


		2021-07-30T17:30:57+0700


		2021-07-30T17:30:57+0700


		2021-07-30T17:30:57+0700




