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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

Số: 124 /SGTVT-QLVTPTNL

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2021

V/v Thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg
ngày 05/01/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các đơn vị kinh doanh vận tải;
- Các bến xe trên địa bàn tỉnh;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
Thực hiện Văn bản số 207/BGTVT-CYT ngày 11/01/2021 của Bộ Giao
thông vận tải về việc Thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giao
thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:
1. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt thực
hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ
của cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/20201.
2. Yêu cầu mọi công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT thực
hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp “5K”, gồm: Khẩu
trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai bảo y tế, trong đó
khuyến cáo thực hiện nghiêm đeo khẩu trang khi ra ngoài, nhất là trên các
phương tiện giao thông công cộng và tại các địa diêm tập trung đông người,
thường xuyên rửa, sát khuẩn tay; hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách an
toàn khi tiếp xúc. Thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho,
sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.
3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi
không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch. Khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ
nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ caophải hỏi ý kiến của cơ quan y tế.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm vận tải an toàn,
không để lây lan dịch bệnh ra công đồng trong thực hiện hoạt động vận tải, tuyệt
đối không chủ quan mất cảnh giác. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các
doanh nghiệp kinh doanh vận tải về việc thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu về
phòng chống dịch của Bộ GTVT và các cơ quan chức năng.
Các đơn vị kinh doanh vận tải siết chặt và củng cố các biện pháp bảo đảm
an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực
hiện các hoạt động vận tải hành khách: Bắt buộc đeo khẩu trang đối với tất cả
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người điều khiển phương tiện, người phục vụ và hành khách trong khu vực nhà
ga, bến xe... và trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng; thực hiện
đầy đủ các biện pháp phòng dịch khác theo hướng dẫn tại Công văn số
7234/BGTVT-CYT ngày 26/7/2020 của Bộ GTVT (gửi kèm theo).
5. Thanh tra GTVT: tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các nơi có nguy cơ cao như bến xe. Xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi
phạm.
Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng QLVTPTNL;
- Lưu: VT.
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