UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 59 /SGTVT-QLVTPTNL

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường thực hiện các biện
pháp đảm bảo trật tự, an toàn và giảm
thiểu tai nạn giao thông trong hoạt
động kinh doanh vận tải

Kính gửi:
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế;
- Đài Phát thanh và truyền hình Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn;
- Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng
xe ô tô; các đơn vị khai thác bến xe khách trên địa bàn.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn
nói riêng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn
về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã
hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường kỷ cương,
siết chặt quản lý hoạt động vận tải, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, Sở Giao thông vận tải
Lạng Sơn yêu cầu như sau:
1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
trên địa bàn tỉnh
- Tổ chức tổng kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho lái xe thuộc đơn vị
quản lý tại các cơ sở y tế đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phối hợp với cơ sở
y tế giám sát chặt chẽ quá trình xét nghiệm 04 loại chất gây nghiện:
Morphin/Heroin, Amphetamin, Methamphetamin, Marijuana (cần sa), hoàn
thành xong trước ngày 30/1/2019.
Yêu cầu các đơn vị kiên quyết chấm dứt hợp đồng lao động, không sử
dụng lái xe không đủ sức khỏe cho phép khi tham gia giao thông; chịu trách
nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. Tổng hợp báo cáo kết quả khám
sức khỏe định kỳ cho lái xe và cam kết đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và
chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Phụ lục) về Sở Giao
thông vận tải, file mềm gửi về địa chỉ email: phongvantails@gmail.com trước
ngày 30/01/2019 để tổng hợp.
- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh
vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là các quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm,
hàng dễ cháy, nổ; không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép, các loại hàng
hóa bị cấm, có dấu hiệu hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại, ma túy và
động vật quý hiếm, vận chuyển pháo dưới mọi hình thức. Phương tiện khi tham
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gia giao thông phải đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường, lái xe đủ sức khỏe và các điều kiện khác theo quy định.
- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện và lái
xe qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý
nghiêm lái xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông như tốc độ, hành trình
chạy xe, thời gian làm việc, dừng đỗ không đúng nơi quy định…Bố trí cán bộ
thường trực theo dõi an toàn giao thông, nhất là đối với các tuyến đường dài,
chạy ban đêm, các tuyến đường đi qua các huyện, tỉnh miền núi địa hình phức
tạp.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề
nghiệp của đội ngũ lái xe ô tô; quán triệt, tập huấn cho lái xe và nhân viên phục
vụ trên xe kỹ năng vượt đường đèo dốc, địa hình phức tạp, xuất hiện chướng
ngại vật bất ngờ và nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Giao thông
đường bộ.
2. Các đơn vị khai thác bến xe khách: thực hiện đúng quy trình kiểm tra,
kiểm soát phương tiện và người điều khiển phương tiện tại bến xe, chỉ làm thủ
tục cho phương tiện xuất bến khi có đủ các loại giấy tờ cần thiết, giấy phép lái
xe hợp lệ, phù hiệu Sở GTVT cấp còn hiệu lực; phối hợp chặt chẽ với lực lượng
chức năng: Thanh tra Giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông và chính
quyền địa phương để kiểm tra giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trị an
trong khu vực thuộc phạm vi quản lý.
3. Sở Giao thông vận tải đề nghị:
- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố chuẩn bị đầy đủ các
trang thiết bị cần thiết để phối hợp với các doanh nghiệp vận tải kiểm tra, khám
sức khỏe định kỳ cho lái xe; tổng hợp danh sách các lái xe đã được khám sức
khỏe đủ điều kiện và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao
thông, gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/1/2018 để Sở tổng hợp.
- Sở Thông tin và truyền thông, Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn, Đài Phát
thanh và truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn phối hợp tuyên truyền, phổ biến
các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kinh doanh vận tải tới các chủ
phương tiện, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải, người dân tham gia
giao thông được biết và thực hiện theo đúng quy định.
Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ GTVT; (để
- TCĐBVN; b/cáo);
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, TP;
- Như trên;
- Website Sở GTVT;
- Lưu: VP, QLVTPTNL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Huy
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PHỤ LỤC
TÊN DOANH NGHIỆP, HTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ……………..

Lạng Sơn, ngày

tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả khám sức khỏe định kỳ cho lái xe và cam kết đảm bảo
trật tự, an toàn giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô
-------Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.
Thực hiện công văn số ……../SGTVT-QLVTPTNL ngày ……/01/2019
của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, (Doanh nghiệp, HTX.....) xin báo cáo như
sau:
I. KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ:
1. Tổng số lái xe của đơn vị: ………..lái xe.
2. Số được khám sức khỏe định kỳ: ………lái xe. Tỷ lệ: ……….%.
3. Số chưa được khám sức khỏe định kỳ: ………lái xe. Tỷ lệ: ……….%.
4. Danh sách cụ thể kèm theo:
KẾT QUẢ
TT

HỌ TÊN
LÁI XE

HẠNG
GPLX

NƠI KHÁM
SỨC KHỎE

NGÀY
KHÁM
SỨC
KHỎE

LOẠI
1

LOẠI
2

LOẠI
3

XÉT
NGHIỆM
CHẤT GÂY
NGHIỆN
BẮT BUỘC

1
2
…

5. Đánh giá:
- Số lượng lái xe đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông:
……
- Số lượng lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia
giao thông: ……
II. DOANH NGHIỆP, HTX XIN CAM KẾT:
1. Chỉ sử dụng các lái xe đủ sức khỏe để điều khiển phương tiện tham gia
giao thông; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để phương tiện và người điều
khiển phương tiện vi phạm.
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2. Chấp hành nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng
xe ô tô theo quy định của pháp luật. Tuân thủ và giữ gìn trật tự an toàn giao
thông đường bộ nhằm góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ
trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
3. Thực hiện nghiêm chỉnh việc xếp hàng hóa trên xe ô tô, xếp hàng vào
container, rơ mooc, sơmi rơ mooc theo đúng quy định tại Thông tư số
35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về
xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông đường bộ.
4. Trong quá trình vận chuyển, cam kết không chở hàng, chở người vượt
quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận
kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô.
Doanh nghiệp, HTX..... xin trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ VẬN TẢI
(Ký tên, đóng dấu)
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