UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

________________________________________

Số: 218 /SGTVT-QLVTPT&NL

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành
khách từ Lạng Sơn đi Hải Dương,
Quảng Ninh và ngược lại.

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô;
- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/01/2020 Sở GTVT Lạng Sơn nhận được văn bản số 468/SGTVTQLVT&PT của Sở GTVT Quảng Ninh về việc tạm ngừng hoạt động vận tải
khách (đường bộ, đường thủy) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước diễn biến
phức tạp của dịch bện Covid-19 trên địa bàn hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh,
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung, như sau:
1. Tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải khách đường bộ liên tỉnh
(tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi) bao gồm cả phương tiện đi và đến tỉnh
Quảng Ninh, Hải Dương từ 15h00 ngày 28/01/2021 đến khi có thông báo mới.
- Đối với các phương tiện đang trên hành trình từ Lạng Sơn đi Hải
Dương, Quảng Ninh và ngược lại phải nhanh chóng giải tỏa hành khách, thực
hiện vệ sinh sát khuẩn phương tiện, đưa phương tiện về nơi đậu, đỗ; yêu cầu lái
xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu
trang và thường xuyên theo dõi sức khỏe;
- Các bến xe khách thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ bến xe đồng thời
thông báo đến các đơn vị vận tải hoạt động trên tuyến Lạng Sơn đi Quảng Ninh,
Hải Dương biết và thực hiện
2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe ô tô, các bến xe
khách trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo
chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh, trong đó đặc biệt
quan tâm thực hiện thông điệp “5K”, gồm: Khẩu trang - Khử khuẩn -Khoảng
cách - Không tụ tập - Khai bảo y tế theo khuyến nghị của Bộ Y tế.
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương và
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu VT.
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