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Số: 425 /SGTVT-QLVTPTNL        Lạng Sơn, ngày  23  tháng 02 năm 2021 

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện việc 
bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, 
chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội 

Xuân Tân Sửu năm 2021.  
 
  

                   Kính gửi:  
 - Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 
 

 Thực hiện Công văn số 608/VP-KT ngày 22/02/2021 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm 
TTATGT gắn với phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân 2021, Sở 
Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực 
hiện những nội dung sau: 

 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách 

 - Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu 
cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ hội xuân 2021; Có phương án tổ chức vận 
tải hành khách phù hợp, đảm bảo an toàn phòng dịch, đáp ứng nhu cầu đi lại của 
người dân, giảm thiểu tối đa tình trạng chậm, hủy chuyến; xử lý nghiêm tình 
trạng tăng giá vé trái quy định. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các bến xe khách chấp hành 
đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời tuân 
thủ nghiêm các quy định và chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại 
các đầu mối giao thông chính, trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, 
cũng như đội ngũ người điều khiển và nhân viên phục vụ trên phương tiện. 
Cương quyết không để phương tiện vận tải, người điều khiển, nhân viên phục vụ 
và hành khách không tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19 tham gia giao 
thông. 

 - Niêm yết đầy đủ các thông tin về phòng, chống dịch Covid-19 tại các 
bến xe và trên các phương tiện vận tải công cộng. Thường xuyên đôn đốc nhắc 
nhở người lao động và hành khách thực hiện nghiêm khử khuẩn cá nhân, giữ 
khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc và tham gia giao 
thông. 

2. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:  

Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của 
xe ô tô để kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đối tượng tập trung 
kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ôtô chở khách, ôtô chở hàng hóa... 
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 3. Thanh tra GTVT: 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng  tăng cường tuần tra kiểm 
soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự 
an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid 19 nhất là các hành vi vi 
phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; xe ô tô kinh doanh vận tải chở 
quá tải trọng, quá số người quy định; người điều khiển, nhân viên phục vụ, 
người tham gia giao thông cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch 
bệnh Covid 19… 

- Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng 
kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, không để phát sinh ùn tắc 
kéo dài. 

 Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- QLVTPT&NL, TTGTVT; 
- QLKCHT&ATGT; 
- Website của Sở; 
- Lưu: VT.     

           PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

             Nguyễn Ngọc Huy 
 


