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       Lạng Sơn, ngày 29  tháng 4  năm  2021 
Về việc tiếp tục thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 trước trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 

và 01/5 

 

 

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

 

 Thực hiện Công điện khẩn số 04/TCĐBVN-VT ngày 27/4/2021 của Tổng 
Cục đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 
Covid-19 trước trong và sau dịp lễ 30/4 và 01/5. 

 Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do các chủng 
biến thể mới nguy hiểm đang diễn ra tại Lào, Campuchia, Ấn độ..đồng thời đảm 
bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong việc đi lại, di chuyển trong dịp lễ 30/4 
- 01/5, ngăn chặn đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 trong 
cộng đồng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện 
những nội dung sau:  

1. Thực hiện các nội dung đã nêu tại văn bản số 1085/SGTVT-
QLVTPTNL ngày 26/4/2021 của Sở GTVT Lạng Sơn tăng cường các biện pháp 
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ  30/4, 01/5/2021và bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa  XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026.  

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản Sở đã triển khai, các văn bản 
hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Tổng Cục đường bộ Việt Nam 
về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona trên phương tiện, tại các điểm đón, trả khách và 
nhà chờ xe buýt.. 

2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin trên đài báo, tivi, mạng 
internet về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Đăng tải các nội dung 
chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế và UBND tỉnh, thành 
phố lên trang Website của Sở để các đơn vị vận tải, bến xe..và người dân được 
biết và thực hiện.  

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe tăng cường các biện pháp tuyên 
truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh, cụ thể:  

- Thực hiện yêu cầu 5K “Khẩu trang -khử khuẩn -khoảng cách -không 
tụ tập -khai báo y tế” 

- Yêu cầu bắt buộc hành khách luôn đeo khẩu trang đúng cách. 



- Rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng, đo nhiệt độ cơ thể và nếu 
có bất kỳ nghi ngờ khác thường phải kịp thời xử lý, thông báo ngay cho cơ quan 
có thẩm quyền. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch và 
hạn chế tụ tập đông người. 

- Đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, kịp thời; các biện pháp 
để công chức, viên chức, người lao động và hành khách chủ động phòng chống 
dịch, không hoang mang lo lắng, phối hợp với các cơ quan chức năng phòng 
chống dịch hiệu quả. 

- Yêu cầu hành khách khai báo y tế theo quy định, kê khai danh sách 
hành khách để nắm được thông tin hành khách nhằm hỗ trợ các cơ quan chức 
năng truy vết khi cần. 

4. Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng chức năng và 

các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kịp 

thời thông tin, phán ánh khó khăn vướng mắc về Sở qua phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái đề Sở có căn cứ báo cáo Tổng Cục đường bộ Việt Nam 

theo quy định.  

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT GTVT; 

- Phòng QLVTPTNL; 

- Website; 

- Lưu: VT. 
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