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UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Số: 210 /SGTVT-VP                                  Lạng Sơn,  ngày  04  tháng  02 năm 2020
“Về việc Phòng chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra”

             Kính gửi:- - Các phòng, ban thuộc Sở Giao thông vận tải; 
- - Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn;
- - Các đơn vị kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona chưa có vắc 
xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa 
vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, 
phòng chống lây truyền tại cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng 
tăng nhanh về số ca mắc và tử vong của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút corona (nCoV) tại Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế 
giới trong đó có Việt Nam. Lạng Sơn là tỉnh biên giới có 02 cửa khẩu quốc tế, 
01 cửa khẩu quốc gia, 9 cửa khẩu phụ và có 10 lối mở với Trung Quốc có lưu 
lượng hành khách giao lưu đi lại, thương mại, du lịch đến từ Trung Quốc và các 
quốc gia khác rất nhiều. Trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý vừa qua có 116 
người về Trung Quốc ăn Tết và hiện tại một số đã quay trở lại làm việc tại tỉnh 
cũng cần giám sát tại cộng đồng trong vòng 14 ngày theo quy định.  Một số 
người  lao động Việt Nam trái phép trong thời gian tới phía Trung Quốc sẽ đẩy 
lại Việt Nam qua các cửa khẩu, theo thông báo trước mắt có 69 người sẽ được 
trao trả trong thời gian tới (ngày 02/02 là 20 người, ngày 03/02 là 32 người…) 
nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh là rất cao.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ 
Giao thông vận tải, các Bộ ngành liên quan và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng 
Sơn. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona gây ra theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở 
Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ 
vận tải, như bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe và trạm dừng nghỉ

Thông báo kịp thời, thường xuyên cho hành khách về diễn biến tình hình 
bệnh dịch; quán triệt đến từng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chủ động phát 
hiện những người có dấu hiệu nghi ngờ như: sốt, ho … để kịp thời có biện pháp 
cách ly, quản lý kịp thời và thông báo ngay cho lực lượng y tế cơ động để có 
biện pháp ứng phó hiệu quả; tuyệt đối không được phép hoặc cho phép hành 
khách vận chuyển các loài động vật hoang dã, gia súc và gia cầm không rõ 
nguồn gốc, chưa có kiểm dịch.

Khuyến cáo hành khách sử dụng các biện pháp phòng tránh theo hướng 
dẫn của cơ quan y tế như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, ăn 
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thực phẩm chín, không khạc nhổ bừa bãi … nhân viên phục vụ và hành khách đi 
xe nên đeo khẩu trang.

Các Bến xe, bãi đỗ xe và trạm dừng nghỉ bố trí cung cấp thông tin về 
phòng chống dịch bệnh tại khu vực nhà chờ; nơi đỗ xe; tăng cường tuyên truyền 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành 
khách tại bến về diễn biến của dịch; tăng cường, đảm bảo vệ sinh môi trường 
trong và ngoài bến luôn sạch sẽ; khử trùng khu vực trong và ngoài bến xe. Bổ 
sung và trang bị một số thuốc, thiết bị y tế cơ bản vào phòng Y tế, và các khu 
vực công cộng tại đơn vị như: nhiệt kế đo thân nhiệt, xà phòng hoặc nước sát 
khuẩn tay tại các nhà vệ sinh công cộng …

Các bến xe chủ động nhận định tình hình để không cho xuất bến hoặc tiếp 
nhận những phương tiện có nghi ngờ có mang theo mầm bệnh ra, vào bến; Phối 
hợp cơ quan chức năng sử dụng biện pháp cách ly phương tiện, hành khách có 
nghi ngờ nhiễm vi rút Corona.

2. Trạm QLVT Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh; Chủ động liên lạc với Ban QLVT đường bộ quốc tế cửa 
khẩu Hữu Nghị Quan nắm bắt thông tin về diễn biến tình hình và công tác 
phòng chống dịch bệnh theo lĩnh vực của ngành để phối hợp với các lực lượng 
chức năng tại cửa khẩu.

Khuyến cáo các đơn vị tham gia vận tải quốc tế giữa Việt Nam – Trung 
Quốc nghiên cứu, xem xét kỹ việc xuất hàng hóa hoặc đón khách từ Trung Quốc 
vào Việt Nam và ngược lại trong thời gian dịch bệnh đang diễn biễn phức tạp.

3. Thanh tra giao thông vận tải: Tăng cường công tác phối hợp với các lực 
lượng khác trên địa bàn để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh 
dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận chuyển các loài động vật hoang dã, 
gia súc, gia cầm trái phép, chưa có kiểm dịch trên các phương tiện vận tải và xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

4. Các phòng, ban thuộc Sở chủ động nắm thông tin tình hình dịch và thực 
hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch 
sát khuẩn, ăn thực phẩm chín, không khạc nhổ bừa bãi ... không hoang mang. 
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở 
triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp trên.

5. Mọi thông tin liên hệ với Sở Giao thông vận tải theo số điện thoại: 
02053.810.109. Hoặc đường dây “ nóng ” của Sở Y tế để tiếp nhận và tư vấn về 
dịch bệnh NcoV bao gồm các số: 0989858589; 0913562006; 0912618095.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các phòng, ban thuộc Sở; 
-Trạm QLVT cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị;
- Website;
- Lưu VT.
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Nghiêm Văn Hải


