UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1778/SGTVT-QLVT,PT&NL

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2021

V/v phối hợp quản lý người, phương
tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu từ
vùng đang có dịch, khu vực phong
tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19
đến cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:
- Sở Công thương;
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn;
- UBND các huyện và thành phố có liên quan;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; Sở GTVT-XD tỉnh Lào Cai;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải.
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ “cập nhật, giám sát lịch trình di chuyển
của các phương tiện chở hàng hóa trong quá trình di chuyển lên cửa khẩu; sau
khi đã xuất khẩu hàng hóa và ra khỏi phạm vi khu vực cửa khẩu được giao tại
Phương án số 99/PA-BCĐ ngày 07/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh về Phương án quản lý người, phương tiện vận tải hàng hóa xuất
khẩu từ vùng đang có dịch, khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19
đến cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn; căn cứ văn bản hướng dẫn số 3433/TCĐBVN-VT
ngày 31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hướng dẫn hoạt động vận
tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu
thông; Văn bản số 2152/VP-KGVX ngày 03/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa, Sở
GTVT đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về hoạt động tổ chức
vận tải hàng hóa như sau:
1. Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.
Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố có mặt hàng nông sản
xuất khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin, kế hoạch/
phương án vận chuyển hàng hóa là hàng nông sản đến tỉnh Lạng Sơn, để chủ
động thực hiện việc giám sát hành trình phương tiện khi đi vào địa bàn tỉnh.
2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.
Phối hợp cung cấp thông tin các phương tiện vận tải hàng hóa đã hoàn
thành việc xuất hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đến Sở GTVT tỉnh
Lạng Sơn để thực hiện việc giám sát hành trình phương tiện quay trở về địa
phương, bao gồm: biển kiểm soát phương tiện, giờ ra khỏi khu vực cửa khẩu,
số điện thoại của lái xe/ của đơn vị kinh doanh vận tải (nếu có).
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3. UBND các huyện và thành phố có liên quan
Phối hợp chỉ đạo các chốt kiểm dịch y tế:
- Tổng hợp phương án/ kế hoạch vận chuyển của phương tiện vận tải và
cung cấp cho Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn để phối hợp quản lý, thông tin cụ thể
gồm: biển kiểm soát phương tiện, giờ đến và giờ qua khỏi chốt kiểm dịch y tế,
số điện thoại của lái xe/ của đơn vị kinh doanh vận tải (nếu có) để thực hiện
việc giám sát hành trình phương tiện khi đi vào địa bàn tỉnh; phân luồng, hướng
dẫn phương tiện vận tải biết để đi đúng tuyến đường đảm bảo công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
4. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố; Sở Giao thông vận tải – Xây
dựng tỉnh Lào Cai: phối hợp tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải tại
địa phương có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.
5. Đơn vị kinh doanh vận tải.
Chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt
quá trình tổ chức vận tải, kiểm dịch y tế tại các chốt kiểm dịch theo quy định.
Xây dựng và báo cáo phương án tổ chức vận tải theo nội dung đã hướng
dẫn tại văn bản số 1596/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 02/6/2021 của Sở GTVT
tỉnh Lạng Sơn, về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo
phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa gửi
đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để đảm bảo an toàn trong hoạt
động vận tải.
6. Các phòng chuyên môn thuộc Sở GTVT.
a) Thanh tra Giao thông vận tải
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa
đến tỉnh Lạng Sơn và rời khỏi Lạng Sơn theo quy định của pháp luật, quy định
phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện hành.
- Tổng hợp thông tin về phương tiện vận chuyển hàng hóa, gồm: biển
kiểm soát, giờ đến và giờ qua chốt kiểm dịch y tế, lịch trình và địa điểm xếp dỡ
vận tải của các phương tiện vận tải hàng hóa đến tỉnh Lạng Sơn. Định kỳ cung
cấp cho Phòng Quản lý vận tải, PT&NL để phối hợp.
b) Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái.
- Là đơn vị chủ trì tiếp nhận thông tin phương tiện vận chuyển hàng hóa từ
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng
Lạng Sơn, Chốt kiểm dịch Y tế và Thanh tra Giao thông vận tải để thực hiện
giám sát hoạt động của phương tiện vận tải theo nhiệm vụ được giao tại Phương
án số 99/PA-BCĐ của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, qua hệ thống
thiết bị giám sát hành trình của Bộ GTVT.
- Thông tin các phương tiện chạy không đúng hành trình đến các cơ quan
liên quan để phối hợp.
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- Theo dõi và tổng hợp báo cáo về các phương tiện của các đơn vị vi phạm
(nếu có).
7. Đề nghị các cơ quan có liên quan:
- Phối hợp cung cấp tên, số điện thoại có sử dụng Zalo của người đầu mối
để tạo nhóm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về phương tiện vận tải hàng
hóa theo nội dung ở trên, để việc phối hợp được thuận lợi và kịp thời.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì cần làm rõ đề nghị liên lạc với bà
Trần Bích Diệp số điện thoại 0965575428, bà Hoàng Thị May số điện thoại
0915180958, bà Triệu Thu Thủy số điện thoại 0915118088 để trao đổi, phối
hợp.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ phòng chống dịch covid tỉnh (b/c);
- Công An tỉnh (ph/h);
- Lãnh đạo Sở;
- TT GTVT (t/h);
- Website Sở;
- Lưu: VP, QLVT,PT&NL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Ngọc Huy

