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KẾ HOẠCH  

Công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BGTVT ngày      /11/2022  

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ 

tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông 

suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

xuân Quý Mão năm 2023. 

2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công 

tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác phòng chống các loại 

bệnh, dịch và dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi 

đỗ xe, nhà ga, cảng, cảng bến thủy nội địa, cảng hàng không; nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác 

này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội 

ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, 

thiên tai, dịch bệnh COVID -19, xung đột vũ trang tại nhiều khu vực trên Thế 

giới nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự giám sát chặt chẽ, hiệu quả của Quốc 

hội; sự điều hành linh hoạt của Chính phủ; sự nỗ lực cao nhất của các Bộ, 

ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị; sự đồng tình ủng hộ của người dân 

tình hình dịch, bệnh COVID-19 đã được kiểm soát hiệu quả, kinh tế đất nước 

phục hồi rất tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, các hoạt động 

giao thông, vận tải phục vụ nhu cầu của người dân - phát triển kinh tế hồi phục 

mạnh mẽ dần đạt trạng thái trước dịch. Nắm bắt tình hình Bộ Giao thông vận tải 

(Bộ GTVT) đã chủ động giải quyết những vấn đề thuộc ngành quản lý, kịp thời 

ban hành ban nhiều văn bản đôn đốc địa phương, các Cục Quản lý chuyên ngành 

triển khai thực hiện thống nhất, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống các loại dịch, bệnh 

và dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng 
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hóa, góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đáp 

ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, vận tải hàng hóa trong kỳ 

nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, 

góp phần giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; đặc biệt là phục vụ nhu cầu 

đi lại của cán bộ, công nhân các khu công nghiệp, nhân dân các huyện vùng sâu 

và biên giới hải đảo đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm 

về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Khắc phục, hạn chế các 

hiện tượng: chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định; chậm chuyến, 

hủy chuyến trong vận tải hàng không. Kịp thời có giải pháp khắc phục đối với 

tuyến từ bờ ra đảo khi gặp thời tiết xấu phải tạm ngừng hoạt động dẫn đến ùn ứ 

hành khách; đồng thời gắn với công tác phòng, chống các loại dịch, bệnh nói 

chung và dịch COVID-19 nói riêng trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 

và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, hạn chế tối đa những tồn tại nêu trên, 

Bộ GTVT yêu cầu các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, Sở 

Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở 

GTVT), các Tổng công ty và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

toàn ngành GTVT, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị 

khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chung: 

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng 

thời thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch 

bệnh, dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

xuân Quý Mão năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các cơ quan 

tham mưu thuộc Bộ GTVT thì phân công lịch trực của lãnh đạo, chuyên viên để 

thực hiện (không thành lập Ban chỉ đạo). 

1.2. Lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, trong đó 

có đủ các thông tin: họ và tên, chức vụ, ngày trực, địa chỉ email, số điện thoại, 

số fax gửi về Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông (Ủy ban ATGT) Quốc 

gia để tiện trong trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết công việc. 

1.3. Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh 

của người dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin 

liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình; tổng hợp báo cáo các nội dung phản 

ánh gửi về Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia để tiện trong trao đổi thông tin 

và phối hợp giải quyết công việc hàng ngày trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 



3 

 

 

1.4. Các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, xây dựng và 

triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống 

dịch bệnh, dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo đáp 

ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao 

thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Tập 

trung chủ yếu: kế hoạch bố trí phương tiện; kế hoạch tăng cường, bổ sung hoặc 

điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bố trí lái tàu, lái xe, phi công, nhân 

viên phục vụ; kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải; bảo đảm cho cán 

bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành 

khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển, chú trọng 

công tác phòng, chống dịch bệnh, dịch COVID-19 cho nhân viên, lái xe, lái tàu 

và hành khách. 

1.5. Chỉnh trang sạch đẹp tại các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội 

địa, bến xe, cảng hàng không, sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành 

khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh 

vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ưu tiên 

ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, 

đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội. 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, dịch COVID-19 theo quy định 

của Bộ Y tế, các hướng dẫn của Bộ GTVT.  

1.6. Quán triệt các đơn vị vận tải, các cảng, bến thủy nội địa, nhà ga, cảng 

hàng không thực hiện nghiêm các quy định trong việc vận chuyển hành khách 

và hàng hoá; có chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hành 

khách là người khuyết tật, người cao tuổi khi tham gia giao thông. 

1.7. Ngăn chặn vận chuyển hàng cấm, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan 

dịch và ngăn ngừa nguy cơ khủng bố: 

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng 

Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn vận chuyển gia 

súc, gia cầm, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có 

chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải hành khách đi, đến từ 

khu vực có dịch để hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch cúm gia cầm và dịch tả 

lợn Châu phi; 

- Phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an, chính quyền địa 

phương trong đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra phát hiện để ngăn ngừa nguy cơ 

khủng bố có thể xảy ra tại các khu vực tập trung đông người (nhà ga hành 

khách, bến tàu, bến xe, các cảng hàng hóa,…). 
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1.8. Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh 

khác: 

Yêu cầu các Cục Quản lý chuyên ngành, Sở GTVT và các cơ quan đơn vị 

liên quan: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP; Quyết định số 

218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế, Công điện số 22/CĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 05/01/2022 về 

tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến 

thể mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2; các nhiệm vụ được giao tại 03 

quyết định của Bộ GTVT1 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 

5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) và 

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm 

bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh 

Đậu mùa khỉ; chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ với tinh 

thần và giải pháp là “Sớm một bước, cao hơn một mức”. 

1.9. Công tác kết nối các phương thức vận tải để phục vụ vận chuyển hành 

khách: 

- Các Sở GTVT đặc biệt là những địa phương có lưu lượng hành khách và 

phương tiện đi lại tăng cao trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và dịp lễ 

hội xuân Quý Mão năm 2023, chủ động xây dựng kế hoạch làm việc với các đơn 

vị có liên quan để tăng cường khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp vận tải 

đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy, phối hợp và hỗ trợ cùng nhau 

để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông, chú 

trọng công tác phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19; 

- Tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ 

trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các đầu mối giao thông tập trung lượng hành 

khách lớn như: nhà ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu. 

1.10. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: 

                                         
1 - Quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 về ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt 

động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19; 

- Quyết định 362/QĐ-BGTVT ngày 24/3/2022 về ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận 

tải bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

- Quyết định số 372/QĐ- BGTVT ngày 24/3/2022 về ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức các 

chuyến bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19. 
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- Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giữ gìn trật tự, 

an ninh trong hoạt động vận tải tại khu vực bến tàu, bến xe, cảng hàng không, khu 

vực trường học; bảo đảm an ninh, trật tự trên phương tiện trong quá trình hoạt 

động; phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố, phòng chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, phòng chống dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao 

thông và các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu 

ùn tắc giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định về phòng dịch.  

1.11. Phối hợp cơ quan truyền thông để tổ chức tuyên truyền về kế hoạch 

phục vụ vận tải Tết của cơ quan, đơn vị mình; thông báo công khai trên phương 

tiện thông tin đại chúng về Kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh, dịch 

COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý 

Mão năm 2023, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị mình. 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình thực hiện 

các nhiệm vụ tại mục 1 phần II của Kế hoạch này. 

2.1. Cục Đường bộ Việt Nam: 

a) Chủ động tổ chức kiểm tra công tác phục vụ vận tải đường bộ trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 tại 

một số địa phương; trường hợp Bộ GTVT tổ chức Đoàn kiểm tra thì bố trí người 

tham gia Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT để kiểm tra công tác phục vụ vận tải 

đường bộ của Sở GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe. 

b) Hướng dẫn, đôn đốc các Sở GTVT chỉ đạo: 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và 

đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách có phương án tổ chức vận tải 

phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, số người theo quy định, bảo đảm năng lực, 

chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh, dịch 

COVID-19; kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi 

xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện; niêm 

yết các thông tin theo quy định, đặc biệt phía trong khoang hành khách của phương 

tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ 

quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật 

ATGT, thắt dây an toàn khi được chở trên phương tiện, đã uống rượu bia thì không 
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lái xe, hướng dẫn quy tắc và kỹ năng tham gia giao thông an toàn trên đường cao tốc 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Thường xuyên phối hợp các Sở GTVT để quản lý hoạt động của 

phương tiện (về tốc độ, hành trình hoạt động, thời gian lái xe liên tục và thời 

gian làm việc trong ngày của lái xe thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám 

sát hành trình xe ô tô) để xử lý vi phạm theo quy định. 

d) Chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Sở GTVT: Hà Nội, Hồ Chí 

Minh và một số địa phương có hiện tượng nhiều “xe dù, bến cóc”, xe quá tải 

hoạt động để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. 

đ) Chỉ đạo các Khu quản lý đường bộ kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển 

báo hiệu giao thông, đặc biệt là các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, 

bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế; tăng cường lực lượng tổ chức, bảo đảm giao 

thông, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, 

bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, nhất là trên các trục chính ra vào Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng 

điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các 

trạm thu phí BOT, các điểm đang thi công thường xảy ra ùn tắc; có biện pháp 

khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến giao thông 

trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu du lịch, khu vui chơi giải 

trí; các nút giao giữa đường phụ ra đường chính. 

e) Chỉ đạo Nhà đầu tư BOT xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an 

ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia 

giao thông tăng đột biến. Kiểm tra, chỉ đạo các Trạm thu phí đường bộ kịp thời 

xử lý, giải tỏa phương tiện hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào Trạm thu phí 

đường bộ. Trong trường hợp xảy ra tắc đường trước khi vào Trạm thu phí đường 

bộ phải mở barie để giải tỏa phương tiện.  

2.2. Cục Hàng không Việt Nam: 

a) Chỉ đạo các lực lượng an ninh hàng không, cảng hàng không tăng 

cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay. 

b) Chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không 

quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, các hãng hàng không, 

các công ty cung cấp dịch vụ hàng không và cảng vụ hàng không có kế hoạch 

tăng cường nhân lực, các trang thiết bị, trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu 

an ninh để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các 

ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. 

c) Chỉ đạo các cảng vụ hàng không: 
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- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn cảng 

hàng không hoặc Cục Y tế GTVT chú trọng kiểm tra, 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 Bộ Y tế; thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh 

Đậu mùa khỉ tại các cửa khẩu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế địa 

phương. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên các chuyến bay, tại các khu 

vực dịch vụ của cảng hàng không; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT và các lực lượng chức năng để tổ chức 

phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung 

quanh khu vực cảng hàng không, đặc biệt tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn 

Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; 

- Tăng cường nhân lực, phương tiện trong khu vực cảng để thực hiện 

nhanh nhất công tác trả hành lý cho hành khách, tăng cường công tác thông tin 

tại các cảng hàng không để hành khách biết và lấy hành lý đúng khu vực quy 

định, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách, đặc biệt chú trong đối với 

Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; 

- Bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại 

Cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ xe buýt, 

đặc biệt là tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất. 

d) Chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục 

vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại 

của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều 

hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp 

cao điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

đ) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng không 

có hoạt động vận chuyển mặt đất (xe tra nạp xăng dầu, xe chở thức ăn, xe chở 

khách/chở hàng…) tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn khi tham gia 

giao thông trong khu vực cảng.  

2.3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: 

a) Chỉ đạo các Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với Cảng vụ Hàng 

hải để kịp thời có biện pháp đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người 

dân trên các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo khi có hiện tượng thời tiết xấu ảnh 

hưởng đến hoạt động vận chuyển của tàu thuyền. Phối hợp với Cục Hàng hải 

Vịệt Nam và chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng (Thanh tra Sở 

GTVT, Biên phòng, Cảnh sát biển…) tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao 

thông trên tuyến vận tải ven biển, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, đặc biệt là 

các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo, các bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội. 
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b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm 

tra, đôn đốc các cảng, bến thủy nội địa, cảng, bến hành khách có nhu cầu đi lại 

của hành khách tăng cao làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, chở đúng 

trọng tải cho phép đối với phương tiện chở hàng hóa, thực hiện các quy định về 

điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy, các quy định biện pháp phòng chống 

dịch bệnh, dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

c) Đôn đốc các Sở GTVT thực hiện việc kiểm tra các bến khách ngang 

sông, nhất là việc chấp hành các quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh và chở 

đúng số người quy định, việc thực hiện quy định về giá vé, phòng chống cháy nổ 

trên phương tiện; cương quyết đình chỉ hoạt động các bến đò ngang trái phép, 

các phương tiện chở khách không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm quy định 

về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển 

phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.  

2.4. Cục Đường sắt Việt Nam: 

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho người dân, đặc biệt là người dân sinh 

sống dọc hai bên đường sắt, khu vực đường ngang, lối đi tự mở có mật độ giao 

thông cao, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. 

b) Chỉ đạo lực lượng Thanh tra đường sắt tăng cường kiểm tra tình hình 

bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là các khu vực có nhiều điểm 

giao cắt giữa đường sắt và đường bộ thường xuyên xảy ra tai nạn và gây ùn tắc 

giao thông trên địa bàn các thành phố lớn; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông tại đường ngang, các hành vi lấn 

chiếm hành lang ATGT đường sắt theo thẩm quyền. 

c) Chủ trì và phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, công tác phục vụ vận tải đường sắt tại 

các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt.  

2.5. Cục Hàng hải Việt Nam: 

a) Chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối 

với các phương tiện trước khi cấp phép rời cảng, đặc biệt chú trọng cảnh báo về 

ảnh hưởng thời tiết gió mùa Đông Bắc khi phương tiện hoạt động tại khu vực 

phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng…). 

b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cảng biển tăng cường thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn và xếp hàng hóa đúng tải trọng phương tiện. 

c) Phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tăng cường công bảo 

đảm an toàn giao thông trên tuyến vận tải ven biển và các tuyến vận tải thủy từ 
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bờ ra đảo theo quy định, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo và 

chú trọng các tuyến đi Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà, Vịnh Hạ Long. 

2.6. Cục Quản lý đầu tư xây dựng: 

a) Chỉ đạo các Ban quản lý dự án tăng cường công tác kiểm tra đơn vị thi 

công thực hiện nghiêm việc đảm bảo an toàn giao thông khi thi công các công 

trình; có kế hoạch hoàn trả mặt đường và biện pháp thi công phù hợp với thời gian 

phục vụ Tết để không ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân; đồng thời yêu cầu 

lái xe, chủ xe chở vật liệu xây dựng phục vụ các công trình đúng trọng tải cho phép 

chở theo quy định. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 

tại các công trình xây dựng giao thông. 

b) Thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để bảo đảm giao thông trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

2.7. Cục Đường cao tốc Việt Nam: 

a) Tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng 

cháy, chữa cháy, xử lý sự cố, tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật để 

bảo đảm giao thông trên các tuyến cao tốc được giao quản lý trong dịp Tết 

Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

b) Thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để phối hợp thực hiện công tác xử 

lý sự cố, tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc được giao quản lý trong dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

2.8. Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

a) Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tăng cường phục vụ tốt nhu cầu đăng 

kiểm phương tiện của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân. 

b) Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện các quy định trong kinh doanh vận tải. 

2.9. Cục Y tế Giao thông vận tải: 

a) Phối hợp với các Vụ, Cục, Trung tâm Y tế Hàng không, Trung tâm Y tế 

Đường sắt tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 

phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên các chuyến bay, đoàn 

tầu và tại các khu dịch vụ của Cảng hàng không, nhà ga, bến xe. 

b) Thường xuyên cập nhật ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 để tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ GTVT; dự trù đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, phương tiện, 

trang thiết bị y tế, nhân lực trực ngoại viện phục vụ công tác cấp cứu, phòng 

chống dịch, ngộ độc, tai nạn giao thông. 

2.10. Các Sở GTVT: 
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a) Chủ động phối hợp với Sở Tài chính và Công an cấp tỉnh thành lập các 

đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải, kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá 

cước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống khủng bố; công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và các bệnh dịch khác trong vận tải dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.  

b) Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể và quán triệt tới các 

đơn vị có liên quan để tăng cường khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp vận 

tải đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy, phối hợp và hỗ trợ cùng 

nhau để phục vụ vận tải hành khách đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông.  

c) Chỉ đạo Thanh tra GTVT phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao 

thông và các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu 

ùn tắc giao thông; chú ý công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông tạo điều 

kiện cho các phương tiện vận chuyển xăng dầu; tăng cường kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.  

d) Chỉ đạo tăng cường vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để kết 

nối với các loại hình vận tải khác, kịp thời giải tỏa hành khách tại các bến xe; 

chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có kế hoạch tổ chức các chuyến xe 

hỗ trợ công nhân, sinh viên về quê ăn Tết. 

đ) Đối với các địa phương (35 tỉnh, thành phố)2 có thí điểm hoạt động đối 

với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ chở khách 

tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp 

với lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm 

tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động 

mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định; tăng cường công tác đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông, công tác chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. 

e) Các Sở GTVT: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội phối hợp chặt chẽ với 

Cảng hành không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để 

có phương án tăng cường xe taxi, xe buýt giải tỏa khách trong những ngày cao 

điểm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 

2023. 

2.11. Các Tổng công ty ngành GTVT: 

a) Các Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Cảng 

hàng không Việt Nam, Vận tải thủy, Hàng hải Việt Nam tăng cường công tác 

phối hợp giữa các lĩnh vực để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức vận tải hành 

                                         
2 35 địa phương được phép thí điểm, gồm: An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, 

Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon 

Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, 

Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Phúc. 
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khách và hàng hóa trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân 

Quý Mão năm 2023. 

b) Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

đội ngũ nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, nhất là đội ngũ trực ban, lái 

tàu, gác đường ngang, gác cầu chung và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân để xảy 

ra tai nạn do chủ quan gây ra; tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

tham gia cảnh giới để bảo đảm an toàn giao thông tại các nối đi tự mở qua đường 

sắt; tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang có nguy cơ cao xảy ra tai 

nạn giao thông; kiểm tra chất lượng phương tiện chở khách, không cho phép sử 

dụng các phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. 

c) Tổng công ty Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

đội ngũ phi công, nhân viên, kĩ thuật viên bảo đảm phối hợp nhịp nhàng, không để 

xảy ra các sự cố đáng tiếc trong hoạt động bay, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại 

trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. 

3. Chế độ báo cáo: 

a) Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác triển khai thực hiện nội dung 

theo yêu cầu tại Kế hoạch này của đơn vị mình về Bộ GTVT (địa chỉ Email: 

vpbaocao@mt.gov.vn; vuvantai@mt.gov.vn, số fax: 02439427331) trước ngày 

05/12/2022. 

b) Vụ Vận tải tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp Báo cáo 

chung. 

c) Văn phòng Bộ tổng hợp Báo cáo chung gửi Văn phòng Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức 

triển khai kịp thời, thường xuyên kiểm tra công tác phục vụ vận tải, bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông, chú trọng công phòng chống dịch bệnh, dịch COVID-19 

trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 

2023. 

2. Thanh tra Bộ chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

3. Vụ Vận tải chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ, các Cục quản lý chuyên ngành, 

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kiểm tra hoặc tổ chức 

kiểm tra đột xuất công tác thực hiện kế hoạch trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

mailto:vpbaocao@mt.gov.vn
mailto:vuvantai@mt.gov.vn
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4. Vụ Vận tải, Văn phòng Bộ đôn đốc việc triển khai thực hiện và là đầu mối 

tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch này từ các cơ 

quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT. 

5. Đề nghị Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia: 

a) Phối hợp Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ 

đạo, đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch bệnh, dịch COVID-19 dịp 

Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo trật tự an 

toàn trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão 

năm 2023. 

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
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