
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 1596/SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v hướng dẫn hoạt động vận tải hàng 
hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch 

Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông 
 

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

 
 Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

Kính gửi:   
        - Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; 

        - Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn. 

 
Thực hiện Văn bản số 692/UBND-KT ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn v/v hỗ trợ xuất khẩu nông sản qua địa bàn tỉnh; văn bản số 3433/TCĐBVN-
VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam v/v hướng dẫn hoạt động 
vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bênh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ 
trợ lưu thông hàng hóa; Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực 
hiện các nội dung, như sau: 

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

- Tiếp tục triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông 
vận tải và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 

- Xây dựng phương án vận tải hàng hóa, trong đó có các mặt hàng nông sản 
theo từng cấp độ để chủ động ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 nhằm 
hỗ trợ vận chuyển lưu thông hàng hóa trên địa bàn được kịp thời, hiệu quả và hỗ 
trợ các địa phương khác khi cần thiết (Phương án gửi về Sở Giao thông vận tải qua 
Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái tổng hợp báo cáo theo địa chỉ 
email tại mục 4 của văn bản này). 

- Thực hiện bố trí phương tiện và người lái xe, người xếp dỡ hàng hóa, các 
thông tin cần cung cấp và trình tự tổ chức vận chuyển hàng hóa theo đúng hướng 
dẫn kèm theo tại văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam;  

(Gửi kèm theo văn bản số 3433/TCĐBVN-VT) 

2. HHVT ô tô Lạng Sơn 

- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa 
bàn biết và thực hiện nội dung văn bản số 3433/TCĐBVN-VT của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam và các quy định về phòng chống dịch. 

- Phối hợp rà soát, thông tin và xây dựng Đội vận tải xanh trên địa bàn tỉnh. 

3. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải hàng hóa thông qua 
hệ thống giám sát hành trình của Tổng cục Đường Bộ Việt Nam.  
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- Thường xuyên thống kê, tổng hợp nhu cầu vận tải hàng hóa tại địa phương 
mình; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình và nhu cầu 
vận tải của các doanh nghiệp từ các vùng khác đến Lạng Sơn để kịp thời tham mưu 
đề xuất.   

- Phối hợp với HHVT ô tô Lạng Sơn rà soát và đề xuất tổ chức Đội vận tải 
xanh trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Trạm QLVT đường bộ cửa khẩu Hữu Nghị:  

+ Chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; triển khai các nội 
dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây 
nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận 
chuyển hàng hóa tại cửa khẩu. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, lực lượng chức năng tại cửa khẩu tạo 
điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ 
tục liên quan đến phương tiện vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu trên nguyên tắc 
đảm bảo quy định và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Sở GTVT Lạng Sơn cung cấp số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email 
để tiếp nhận thông tin về vận tải hàng hóa đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị Sở 
GTVT các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông – Xây dựng tỉnh Lào Cai phối hợp: 
thông tin đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn địa phương, có 
nhu cầu biết, để việc tổ chức vận tải hàng hóa được thuận lợi và đảm bảo phòng 
chống dịch bệnh đúng quy định, nội dung cụ thể như sau: 

a) Số điện thoại đường dây nóng của Sở GTVT Lạng Sơn: 02053815992 

b) Địa chỉ email điện thoại của Sở GTVT Lạng Sơn để tiếp nhận thông tin, 
phương án vận chuyển đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn: phongvantails@gmail.com 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.  

 

 Nơi nhận  

- Như trên; 
- Tổng cục ĐBVN 
- UBND tỉnh;                                   (B/cáo); 
- BCĐ phòng chống dịch;                
- Giám đốc Sở; Các PGĐ Sở; 
- Sở GTVT các tỉnh, TP; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Sở; 
- Thanh Tra Sở; P.QLVT,PT&NL (t/hiện); 
- Website Sở; 
- Lưu: VP, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 
 

 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


