
              
     Kính gửi: 

 

 - Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
- Các bến xe trên địa bàn tỉnh; 
- Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện công văn số 4365/BGTVT-CYT ngày 17/5/2021 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 
(Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ) và ý 
kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 Bộ GTVT ngày 11/5/2021.  

Nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên toàn quốc là rất cao và có thể xảy ra bất cứ 
lúc nào, nếu xảy ra sẽ gây hậu quả khôn lường. Yêu cầu các đơn vị tuyệt đối 
không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động, 
lo sợ, Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ Sở GTVT yêu cầu đơn vị khẩn trương 
thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, trạm dừng nghỉ, các cơ sở đào 
tạo, sát hạch lái xe tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản Sở đã triển khai, các 
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 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 Covid-19. 

- Yêu cầu cán bộ công nhân viên trong đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ 
trên xe, hành khách chấp hành nghiêm yêu cầu 5K của Bộ y tế đặc biệt là đeo 
khẩu trang, khai báo y tế, kê khai danh sách hành khách nhằm hỗ trợ các cơ 
quan chức năng truy vết khi cần. Tiếp tục cập nhật bản đồ an toàn COVID-19. 

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

Tuyên truyền, quán triệt đến các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện 
nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19  
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V/v Thực hiện kết luận của Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ về phòng, chống 

dịch COVID-19  và ý kiến kết luận của Thứ 
trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ 
GTVT ngày 11/5/2021 
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3. Thanh tra GTVT: 

- Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện 5K - đặc biệt là đeo khẩu trang (đối 
với lái, phụ xe và hành khách đi xe), việc cập nhật bản đồ an toàn COVID-19 
(đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe) xử lý nghiêm các vi phạm, đình 
chỉ hoạt động, đóng cửa các đơn vị, bến xe không bảo đảm an toàn. 

 - Phối hợp với lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng có 
liên quan thực hiện công tác phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông 
vòng ngoài khu vực cách ly và bảo đảm kịp thời việc vận chuyển nhu yếu phẩm 
cũng như vận chuyển lực lượng con người tham gia phục vụ phòng chống dịch 
Covid-19 tại các điểm trực chốt ngoài khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 
không để đình trệ, ách tắc các hoạt động vận tải.  

 - Tăng cường công tác phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm về hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép tuyên truyền đối với 
các lái xe, phụ xe và chủ phương tiện trong công tác phòng chống dịch bệnh. 
Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh đối với lực lượng thực thi 
công vụ. 

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

 - Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19, kịp thời 
tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động 
vận tải trên địa bàn tỉnh, không để đình trệ, ách tắc các hoạt động vận tải. 

- 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. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm 
túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      
 

- Như trên; 
- Lãnh đạo sở; 
- Phòng QLVTPTNL; 
- TTGTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT.                                                                     
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