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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Lạng Sơn 
trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 
COVID-19. 

Để góp phần giảm thiểu việc lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, 
trong thời gian cao điểm từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Sở 
Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 
01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 
bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 02 m giữa người với người 
tại bến xe, bãi đỗ xe, các địa điểm công cộng. 

2. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách cố định bằng xe buýt 
đối với 02 tuyến xe buýt nội tỉnh Lạng Sơn (Mai Pha – Na Sầm; Bến xe phía 
Bắc – Na Dương).

3. Đề nghị Sở GTVT Bắc Giang tạm dừng hoạt động đối với các tuyến 
vận tải hành khách bằng xe buýt Lạng Sơn - Bắc Giang.

4. Đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, vận tải 
hành khách theo hợp đồng:

- Đề nghị các đơn vị nghiên cứu cắt giảm ít nhất 50% số chuyến theo kế 
hoạch hoặc văn bản chấp thuận đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Khi hoạt động vận chuyển khách: các xe phải đáp ứng các tiêu chí như 
chở không quá 20 hành khách/chuyến, không quá 50% công suất thiết kế của xe, 
yêu cầu hành khách bắt buộc khai báo y tế và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp 
ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên phương tiện giao thông công cộng theo khuyến 
cáo của cơ quan y tế.

5. Đối với hoạt động vận tải khách bằng Taxi: Khi hoạt động phải yêu cầu 
hành khách bắt buộc khai báo y tế và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp ngăn ngừa 
lây lan dịch bệnh trên phương tiện giao thông công cộng theo khuyến cáo của cơ 
quan y tế.

6. Yêu cầu các Bến xe khách khẩn trương thông báo đến các đơn vị vận 
tải khai thác tại Bến xe để biết và thực hiện. (Trừ các xe đã chạy tuyến đường 
dài trước khi có văn bản thông báo này).



7. Phòng Quản lý vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 
kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện vận tải qua hệ thống thiết bị giám 
sát hành trình và xử nghiêm đối với các đơn vị cố tình vi phạm.  

(Gửi kèm theo Chỉ thị 03/CT-UBND của UBND tỉnh biết và thực hiện)
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực 

hiện./.
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