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Số: 1298/SGTVT-QLVTPTNL Lạng Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

V/v cung cấp thông tin liên quan đến 
công tác phòng chống dịch bệnh 
COIVID-19 trên các nhóm thông tin.  

 

 
  Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
- Các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải trên địa bàn tỉnh. 
 

Trước tình hình dịch Covid – 19 đang có những diễn biến rất phức tạp, 
để kịp thời thông tin về công tác phòng chống dịch, Sở GTVT sẽ thường xuyên 
cập nhật tình hình và đăng tải lên nhóm các doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội vận 
tải ô tô Lạng Sơn và bến xe khách các văn bản chỉ đạo và văn bản phối hợp có 
liên quan để các đơn vị nắm bắt và kịp thời thực hiện điều chỉnh phương án 
kinh doanh. 

Sở GTVT đề nghị: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải 
trên địa bàn tỉnh thường xuyên truy cập thông tin trên các nhóm để nắm bắt 
điều chỉnh phương án vận chuyển hợp lý.   

2. Phòng QLVT, Phương tiện và Người lái, Hiệp hội vận tải ô tô Lạng 
Sơn thường xuyên cập nhật, đăng tải và thông tin kịp thời đến các đơn vị kinh 
doanh vận tải và bến xe khách trên địa bàn để các đơn vị biết và thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 
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