UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4149 /KH-SGTVT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao
thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành
khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng
không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
Quyết định 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,
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ chức
hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, như sau:
I. Mục đích
Từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định
liên tỉnh bằng xe ô tô phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo
điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo
đảm an toàn, thống nhất giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách; góp phần thúc đẩy quá
trình phục hồi kinh tế.
II. Yêu cầu
Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ GTVT, Bộ Y tế, các
Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện các
giải pháp về tổ chức hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh
bằng xe ô tô; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; đảm bảo không ùn tắc tại các chốt kiểm
soát dịch COVID-19.
III. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi áp dụng
Kế hoạch này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố
định liên tỉnh bằng xe ô tô từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi đến thành phố Hồ Chí
Minh và ngược lại.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch,

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định liên
tỉnh bằng xe ô tô; bến xe khách;
b) Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo tuyến cố định liên
tỉnh bằng xe ô tô;
c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách.
IV. Tuyến và lưu lượng khai thác
1. Bến xe Bà Rịa – Bến xe Miền Đông và ngược lại: 2 chuyến/ngày;
2. Bến xe Bà Rịa – Bến xe Miền Tây và ngược lại: 2 chuyến/ngày;
3. Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Miền Đông và ngược lại: 2chuyến/ngày;
4. Bến xe Vũng Tàu – Bến xe Miền Tây và ngược lại: 2 chuyến/ngày;
5. Bến xe Vũng Tàu - Sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại: 2 chuyến/ngày
(Thực hiện đúng Khoản 5, mục VII Kế hoạch này).
Lưu ý: Số chuyến trên là ở mỗi địa phương, Thực hiện giãn cách số chỗ
trên phương tiện, không quá 50% số chỗ ngồi thiết kế (không áp dụng đối với xe
khách giường nằm và xe khách đã qua cải tạo còn ½ số ghế so với thiết kế ban
đầu).
V. Quy định đối với hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
1. Đối với hành khách: Phải đảm bảo các điều kiện:
1.1. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
a) Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (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, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) 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);
b) 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;
c) 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...);
d) Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin theo quy
định của Bộ Y tế (Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/09/2021về việc Hướng dẫn
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19) khi đi cùng
người thân trên chuyến xe: phải đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c mục này.
1.2. Đi từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh
a) Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (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, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) 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);
b) 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;
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c) 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...);
d) Trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin theo quy
định của Bộ Y tế (Quyết định 4355/QĐ-BYT ngày 10/09/2021về việc Hướng dẫn
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19) khi đi cùng
người thân trên chuyến xe: phải đáp ứng quy định tại điểm b, điểm c mục này.
1.3. Kê khai thông tin vào Danh sách hành khách đi xe theo hướng dẫn của
lái xe hoặc nhân viên phục vụ trên xe.
1.4. Khi ở trên phương tiện: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp
xúc.
1.5. Kết thúc chuyến đi
a) Trong quá trình di chuyển từ bến xe, điểm đón, trả khách về nơi cư trú,
lưu trú: tuân thủ “Thông điệp 5K”, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng
và không tiếp xúc nơi đông người;
b) Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú;
c) Tự theo dõi sức khoẻ hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo
quy định của Bộ Y tế và Tỉnh Bà rịa Vũng tàu về các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 kể từ ngày về địa phương; tuân thủ “Thông điệp 5K”;
d) Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở,
đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và
triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
2. Đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
2.1. Yêu cầu
a) 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);
b) 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.
2.2. Trên xe ô tô
Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19 và của Bộ Y tế;
2.3. Sau chuyến đi
a) Trường hợp lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nhiều vòng
chuyến (lượt đi và lượt về) và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với
SARSCoV-2 còn hiệu lực thì không cần xét nghiệm khi quay lại điểm đi, tuân thủ
“Thông điệp 5K”, tự theo dõi sức khỏe cho đến chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu
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hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng… thì thông báo
ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy
định.
b) Trường hợp cư trú, lưu trú tại địa phương của bến xe nơi đến
- Nếu cư trú tại địa phương: được về nhà, tuân thủ “Thông điệp 5K”, tự
theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến chuyến đi tiếp theo. Nếu có biểu hiện các triệu
chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng… thì thông báo ngay cho cơ
quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định;
- Nếu lưu trú tạm thời thì đơn vị vận tải phối hợp với địa phương bố trí nơi
lưu trú đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 8399/BYTMT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế V/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối
với người về từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
c) Trường hợp chuyến đi có hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
dương tính với SARS-CoV-2: thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc
gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế.
3. Đối với địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú
a) Quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo
quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn,
không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng;
b) Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư
trú, lưu trú đối với hành khách về từ vùng dịch (được công bố tại trang thông tin
điện tử Bộ Y tế);
c) Trường hợp phát hiện hành khách có các triệu chứng như sốt, ho, khó
thở... hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính thì triển khai quy trình xử lý dịch
bệnh theo quy định.
d) Có trách nhiệm phối hợp tiếp nhận thông tin từ Công ty Dịch vụ bến xe
(kết nối qua Zalo) để biết được lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách từ
thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có lưu trú trên địa bàn địa
phương), để có biện pháp quản lý, phòng, chống dịch COVID19 phù hợp, có hiệu
quả.
VI. Yêu cầu đối với bến xe khách
1. 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. Trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt và
gởi Chính quyền địa phương phối hợp quản lý,
2. Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR.
3. 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.
4. Bố trí khu vực bán vé, phòng chờ (đối với bến xe), nơi hành khách lên,
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xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch
COVID-19 của Bộ Y tế.
5. 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.
6. Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
tại các khu vực công cộng.
7. Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID19 tại Khoản 1 Mục V của Kế hoạch này.
8. Có trách nhiệm lập, gửi danh sách (theo Mẫu tại phụ lục ban hành kèm
theo Kế hoạch này) hành khách, lái xe, người phục vụ trên xe (chỉ gửi đến huyện,
thị xã, thành phố có người trong danh sách, cư trú tại địa phương đó) đến Ban Chỉ
đạo phòng, chống Covid19 của UBND cấp huyện qua kết nối Zalo.
9. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu để thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch
COVID-19: Ông Trần Thanh Danh – Chánh Thanh tra Sở, SĐT 0983371737.
VII. Yêu cầu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải:
1. Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm
tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về
phòng, chống dịch COVID-19; công bố công khai các yêu cầu vận chuyển đối với
hành khách nêu tại khoản 1 Mục V của Kế hoạch này.
2. Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản
2 Mục V của Kế hoạch này.
3. Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương
tiện sau mỗi chuyến đi.
4. Theo dõi, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế để thực
hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi giấy xét nghiệm sắp hết hạn.
5. Cam kết: Vì điều kiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong giai
đoạn thí điểm, yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và không dừng, đỗ dọc đường
(trừ trường hợp cấp thiết như đi vệ sinh) và đón, trả khách đúng tại Bến xe khách
đi, đến.
6. Lập danh sách hành khách đi xe theo phụ lục ban hành kèm theo kế hoạch
này; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hướng dẫn hành khách tự kê khai
(bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành khách đi xe trên hành trình); sao gửi danh
sách hành khách đi xe về Ban quản lý Bến xe Bà Rịa, Bến xe Vũng Tàu để tổng
hợp gửi về Sở GTVT và UBND cấp huyện; lưu trữ bản chính danh sách hành
khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác
truy vết phòng chống, dịch COVID-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có
thẩm quyền; bảo mật thông tin hành khách theo quy định của pháp luật.
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7. Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi
có trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc.
8. Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của
phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm
tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh
doanh vận tải.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: Kể từ 00 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2021
đến ngày 20 tháng 10 năm 2021.
2. Giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:
- Chủ trì tham mưu các nội dung phối hợp các sở, ngành; UBND các huyện,
thị xã, thành phố và Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực
hiện đảm bảo an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phối hợp Sở
Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh triển khai cấp mã QR code nhận diện
cho các phương tiện được lưu thông;
- Hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách triển
khai thực hiện các quy định tại kế hoạch này;
- Đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải về
kế hoạch này, tiếp nhận và xử lý tình huống phát sinh theo thẩm quyền.
- Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hằng ngày về Tổng cục
đường bộ Việt nam.
3. Hiệp hội vận tải ô tô Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên truyền, phổ biến đến
đơn vị vận tải tại địa phương biết, thực hiện.
4. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bến xe khách, các tổ chức,
cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Kế hoạch này
và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc thì
chủ động giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo về UBND tỉnh chỉ đạo
giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Bộ GTVT (b/c)
- Ban chỉ đạo phòng chống Covid tỉnh (b/c);
- Tổng cục ĐBVN (b/c);
- Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở GTVT TP. HCM (phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố(p/h);
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị vận tải đường bộ;
- Báo BR-VT;
- Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cổng thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, QLVT.

GIÁM ĐỐC

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Thượng Chí
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH HÀNH KHÁCH ĐI XE
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số
/KH-SGTVT ngày /10 /2021 của Sở GTVT)
Tên đơn vị vận tải: ……………………..
Ngày khởi hành: ………………………..
Lái xe:…………………………………...
Số điện thoại lái xe:…………………….
Biển số xe:………………………………
Loại xe:………………………………….

TT
1
2
3
…

Họ và tên

Số căn cước công
dân/chứng minh
nhân dân

Số điện
thoại

Địa chỉ nơi đi

Địa chỉ nơi đến

Ký/ghi rõ họ
tên

