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THÔNG BÁO  
 Về việc hoạt động vận tải trong trạng thái mới  

trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
 

Thực hiện công văn số 1125/VP-KT ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đi, đến tỉnh Hải 
Dương; Căn cứ thông báo số 634/TB-SGTVT-P5 ngày 31/3/2021 của Sở GTVT 
Hải Dương về việc hoạt động giao thông vận tải trong trạng thái mới trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị kinh 
doanh vận tải, đơn vị bến xe khẩn trương thực hiện những nội dung sau: 

 1. Về tổ chức hoạt động vận tải: 

 - Từ 00 giờ 00 phút ngày 01/4/2021: Vận tải hành khách công cộng bằng 
xe ô tô từ tỉnh Lạng Sơn đến tỉnh Hải Dương và ngược lại tiếp tục hoạt động 
bình thường trở lại.  

 2. Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn:   

 Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và yêu cầu các thành viên Hiệp hội 
nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid -19.  

 3. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe: Tiếp tục thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19: 

 - Có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dán tại nơi lên, xuống 
xe, nhà chờ bến xe; bố trí nước sát khuẩn tại bến xe và trên xe… 

 - Yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện, tiếp viên, người phục vụ và 
hành khách phải luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga, bến tàu, 
bến xe ... và trên các phương tiện vận tải hành khách. Thường xuyên kiểm tra và 
nhắc nhở cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm “thông điệp 5K” trong phòng 
chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ 
khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế). 

  4. Thanh tra Giao thông vận tải: 

 Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các bến xe, các phương tiện, lái xe, nhân 
viên phục vụ trên xe  vận tải hành khách công cộng trên xe thực hiện các biện 
pháp tuyên truyền và phòng tránh dịch Covid - 19. 

 5. Phòng Quản lý vận tải , Phương tiện và người lái: 

 Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở và các cơ quan chức năng tuyên 
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truyền về phòng tránh dịch. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp 
thời tham mưu hướng dẫn và xử lý những vấn đề phát sinh trong phạm vi quản 
lý. 

Sở GTVT Lạng Sơn thông báo, đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp thực 
hiện./. 
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