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     Số:1683/SGTVT-QLVT,PT&NL            Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2021 

Vv hướng dẫn sử dụng các ứng dụng 
khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần 
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. 

 

 

 

              Kính gửi: 

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải;  
- Các bến xe, bãi đỗ xe; 
- Các CSĐT, TTSH lái xe; 
- Cty Đăng kiểm XCG Lạng Sơn; 
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 5326/BGTVT-BCĐ ngày 08/6/2021 của Ban chỉ 
đạo phòng chống dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải về việc Hướng dẫn sử 
dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19. 

 Nhằm hỗ trợ thực hiện khai báo y tế điện tử, phục vụ hiệu quả công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi tập trung 
đông người (bến xe, nhà ga, ...) và trên các phương tiện giao thông công cộng 
(xe chở khách, tàu hỏa, ...). Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực 
hiện các nội dung sau: 

 1. Nghiên cứu, triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức nội dung 
Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-
BYT. (gửi kèm theo văn bản này và được đăng tải tại địa chỉ: 
https://sogtvt.langson.gov.vn) 

 2. Tăng cường đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc tổ chức thực hiện 
hướng dẫn này đối với các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. 

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

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
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- Website Sở; 
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