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                         Kính gửi:  

 - Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn; 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 
- Các bến xe khách. 

 
Thực hiện Văn bản số 2916/TCĐBVN-VT ngày 13/5/2021 của Tổng Cục 

Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành 
cách ly tập trung. Trước những diễn biến hết sức phức tạp mới của dịch bệnh 
Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước và 
nghiêm túc chấn chỉnh biểu hiện lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống 
dịch. Sở GTVT Lạng Sơn đề nghị như sau: 

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

- Thực hiện theo hướng dẫn của văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 

của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn bàn 

giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung.  

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các nội dung khác có liên quan đến công 

tác chỉ đạo phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, các 

văn bản triển khai của Sở và cơ quan có thẩm quyền khác. 

Liên quan vấn đề di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú, Ban Chỉ 

đạo hướng dẫn một số nội dung về vận tải đường bộ như sau: 

- Nếu đi phương tiện vận tải đường bộ thì yêu cầu đi bằng xe riêng (do 
người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh hoặc chủ cơ sở 
cách ly tập trung hoặc địa phương bố trí), xe phải được đăng ký trước với đơn vị 
quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái 
xe hoặc/và người giám sát đi cùng). 

- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo 
khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch 
sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở 
ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân 
theo quy định. 

+ Hạn chế tiếp xúc gần (< 2 m) với người khác trong quá trình di chuyển. 

+ Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất là đi thẳng từ khu cách ly 
tập trung về nhà, nơi lưu trú. 



2. Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn phối hợp, triển khai thực hiện tới các đơn 

vị vận tải, bến xe các nội dung tại Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của 

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hướng dẫn bàn giao, 

quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

(đính kèm theo Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021) 

Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng QLVTPTVNL; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT. 
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