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Lạng Sơn, ngày  06  tháng 3  năm  2020
Về việc tiếp tăng cường phòng chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona gây ra

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 180/UBND-KGVX ngày 04/3/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị như sau: 

1. Luôn nâng cao cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19, không được lơ là, chủ quan. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 
các văn bản Sở đã triển khai.

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe thông báo kịp 
thời, thường xuyên cho hành khách về diễn biến tình hình dịch bệnh. Tăng 
cường tuyên truyền, quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hoạt động 
tại bến xe chủ động phát hiện những người có dấu hiệu nghi ngờ như: ho, sốt 
…khuyến cáo người lao động tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay 
bằng xà phòng và nước rửa tay có chứa cồn, hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh 
đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở…), đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 
gìn khoảng cách khi tiếp xúc. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực 
hiện cách ly ngay đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương (thông qua 
đường dây nóng 19003228 hoặc 19009095).

3. Tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh khi sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng; tại 
các khu vực bến xe, trạm dừng nghỉ thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh, khử 
trùng, niêm yết các thông tin hướng dẫn về biện pháp phòng chống dịch bệnh tại 
các khu vực đông người qua lại, yêu cầu các phương tiện tham gia kinh doanh 
vận tải phải liên tục vệ sinh, khử trùng theo quy định.

4. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải quốc tế tiếp tục thực hiện kiểm 
dịch y tế biên giới theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 829/BYT-MT 
ngày 21/02/2020 về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chống 
COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển 
hàng hóa.

 5. Theo văn bản số 310/STTTT-BCVT ngày 04/3/2020 của Sở Thông tin 
và truyền thông v/v tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính viễn thông. Từ 01/3/2020 – 30/6/2020, Bưu 
điện tỉnh thực hiện giảm giá cước dịch vụ chuyển kết trả quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, đối với các thủ tục hành chính nói 
chung và trực tiếp là các TTHC liên quan đến lĩnh vực tổ chức, quản lý vận tải 



và dịch vụ hỗ trợ vận tải, Sở GTVT khuyến khích các đơn vị thực hiện nộp và 
nhận kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn 
chế việc đi lại những chỗ tập trung đông người để góp phần phòng chống dịch. 

(Có đăng tải các văn bản liên quan trên Website của Sở GTVT Lạng Sơn, 
gửi vào trang cung cấp thông tin của Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn và các 
doanh nghiệp vận tải Lạng Sơn, để các đơn vị nghiên cứu thực hiện)

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
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