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Lạng Sơn, ngày  27 tháng 3 năm 2020     

    

Kính gửi: Các đơn vị: vận tải; bến, bãi đỗ xe trên địa bàn;

Thực hiện Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng 
Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 
cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 
2596/BGTVT-VT ngày 22/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc Tiếp tục thực 
hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 
21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1461/BYT-MT ngày 20/3/2020 
của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế 
và Công văn số 569/CV-BCĐ ngày 26/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19 về việc thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 cho người 
sử dụng phương tiện giao thông và hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống bệnh 
COVID-19 cho người dân và cộng đồng. Sở GTVT có ý kiến đối với các đơn vị cụ 
thể như sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định của Chính phủ 
và khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 đã được Sở GTVT 
triển khai đến các đơn vị.

2. Đối với các đơn vị vận tải; bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn: yêu cầu thực 
hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện 
công cộng theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Yêu cầu các đơn vị:

- Thường xuyên liên tục tuyên truyền các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 trên hệ thống thông tin của đơn vị.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện ngay nội dung phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 cho người sử dụng phương tiện giao thông, hành khách đi phương tiện 
giao thông công cộng được ban hành kèm theo văn bản số 2686/BGTVT-BCĐ của 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 - Bộ Giao thông vận tải; văn bản số 
569/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Lạng Sơn. 

+ Bến xe có trách nhiệm: từ chối phục vụ tất cả các phương tiện vận tải, các 
hành khách không chấp hành đúng các quy định dành cho người điều khiển 
phương tiện vận tải, cũng như những hành khách đi phương tiện giao thông công 
cộng tại bến xe. 



+ Người lái xe có trách nhiệm: từ chối phục vụ đối với hành khách không 
chấp hành đúng các quy định khi đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. 

- Báo cáo kịp thời đối với những phương tiện vận tải hoặc hành khách không 
chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 về Sở GTVT để biết 
và kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

3. Thanh tra giao thông vận tải, Phòng Quản lý vận tải phương tiện và 
Người lái. 

- Có trách nhiệm kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các 
bến xe, bãi đỗ xe, cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch trên địa bàn.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các đơn vị.
(Các văn bản chỉ đạo nói trên được đăng tải trên tại trang Web của Sở 

GTVT và đã gửi vào các trang thông tin nhóm của các các đơn vị vận tải, Hiệp hội 
vận tải ô tô Lạng Sơn và Hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển 
khai thực hiện)

Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở (chỉ đạo);
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Website của Sở GTVT;
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.
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