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KẾ HOẠCH 
Xây dựng điều chỉnh giao thông vận tải 

 đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về 
xây dựng điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày 
vừa qua, đặc biệt liên tục xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng tại 
nhiều địa phương trên cả nước, để chủ động thực hiện kịp thời, có hiệu quả các 
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Giao thông 
vận tải (GTVT) xây dựng kế hoạch Xây dựng điều chỉnh giao thông vận tải đáp 
ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nội dung cụ thể 
như sau:  

 I. Mục đích:  

Chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 gây ra theo phương châm “Bốn tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các cấp 
độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đáp ứng nhanh, khoanh vùng xử lý kịp thời, triệt để 
không để dịch lây lan, hạn chế mức thấp nhất số ca mắc và tử vong. Tăng cường 
công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần đảm bảo 
đời sống sinh hoạt bình thường cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu các tác 
động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự ATXH. 

 II. Yêu cầu:  

 - Quán triệt lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong ngành giao 
thông vận tải gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong kỷ luật 
phát ngôn, chấp hành nghiêm các khuyến cáo, chỉ đạo của Chính phủ và của 
UBND tỉnh trong từng cấp độ dịch.  

 - Thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid trên 
các phương tiện giao thông vận tải, nhất là tại các bến xe; phối hợp kiểm soát dịch 
tễ đối với các hành khách vào địa bàn tỉnh. 

 - Xây dựng, triển khai phương án chi tiết phân luồng, tuyến hoạt động của 
các phương tiện đi qua vùng cách ly (trong trường hợp cách ly y tế vùng dân cư), 
bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân ngoài vùng cách 
ly. 

 - Bố trí phương tiện vận tải và lái xe của các đơn vị kinh doanh vận tải, các 
cơ quan, đơn vị cá nhân trong trường hợp cần thiết để vận chuyển đối tượng cách 
ly về các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện; huy động mọi phương tiện cần 
thiết và ưu tiên chuyển chở thuốc men đến vùng có dịch bệnh; vận chuyển tử thi 
khi dịch bệnh diễn ra ở cấp độ 4, cấp độ 5. 
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 - Đảm bảo vận chuyển kịp thời, an toàn, thực hiện đúng các quy định về 
đảm bảo trật tự ATGT và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 III. Nội dung: 

1. Dự báo tình huống 

- Cấp độ 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
nhưng đã có dịch xâm nhập vào Việt Nam. 

- Cấp độ 2:  Có ca bệnh xác định xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trên địa 
bàn tỉnh (có từ 01-20 trường hợp mắc bệnh trên địa bàn). 

- Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh đến 
1000 trường hợp. 

- Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 1.000 đến 3.000 
trường hợp mắc. Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh và trong 
tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh của cả nước. 

- Cấp độ 5: Dịch lây lan rộng trong cộng đồng từ trên 3.000 đến 30.000 và 
trên 30.000 trường hợp mắc. 

 2. Kế hoạch ứng phó theo từng cấp độ dịch: 

 2.1. Cấp độ 1: 

 a) Công tác giám sát phát hiện sớm:  

 Triển khai hướng dẫn các bến xe, đơn vị vận tải, người điều khiển phương 
tiện thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với lái xe, nhân viên phục vụ và 
hành khách sử dụng các phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh bằng các hình 
thức khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, khai báo trên thiết bị (điện 
thoại, máy tính bảng) thông qua ứng dụng NCOVI tải từ Google Play hoặc App 
store. 

 b) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm:  

 - Đổi mới, cải tiến cách thức làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, 
chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến 
trong chỉ đạo, điều hành làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường mạng; 

 - Tổ chức lại hoạt động vận tải theo hướng hạn chế các phương tiện vận 
chuyển hành khách công cộng; 

 - Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ 
hỗ trợ vận tải (các bến xe, bãi đỗ xe) thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa 
lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông theo khuyến cáo của cơ quan y 
tế. 

 c) Đảm bảo an sinh xã hội và sản xuất trong dịch bệnh:  

 Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải (các bến 
xe, bãi đỗ xe) giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực thông qua hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện để 
hạn chế việc đi lại. 

 2.2. Cấp độ 2: 
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 a) Công tác giám sát phát hiện sớm: 

 - Thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách sử dụng 
phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh bằng các hình thức khai báo y tế điện tử 
hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, khai báo trên thiết bị (điện thoại, máy tính bảng) thông 
qua ứng dụng NCOVI tải từ Google Play hoặc App store; 

 - Trưng tập xe của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh, bàn giao cho Bộ chỉ 
huy Quân sự tỉnh (nếu cần) để thực hiện việc vận chuyển đối tượng cách ly. 

 b) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm:  

 Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện vận chuyển hành khách công 
cộng; áp dụng chặt chẽ việc kiểm tra y tế và các biện pháp nhăn ngừa lây lan dịch 
bệnh trên các phương tiện giao thông theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

 c) Đảm bảo an sinh xã hội và sản xuất trong dịch bệnh:  

 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị 
kinh doanh vận tải cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics đường sắt, 
đường bộ,… 

 2.3. Cấp độ 3: 

 a) Công tác giám sát phát hiện sớm:  

         - Thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách sử dụng 
phương tiện giao thông vào địa bàn tỉnh bằng các hình thức khai báo y tế điện tử 
hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, khai báo trên thiết bị (điện thoại, máy tính bảng) thông 
qua ứng dụng NCOVI tải từ Google Play hoặc App store; các đơn vị khai thác 
tuyến cố định tại bến xe thực hiện việc sao chụp lại danh sách hành khách của các 
phương tiện đi, đến bến để lưu trữ, phục vụ công tác phòng, chống và truy vết dịch 
Covid-19; 

 - Trưng tập xe của các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh, bàn giao cho Bộ chỉ 
huy Quân sự tỉnh (nếu cần) để thực hiện việc vận chuyển đối tượng cách ly. 

 b) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm:  

 Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi 
lại, tập trung đông người trừ các phương tiện vậ chuyển hàng hóa; áp dụng chặt 
chẽ việc kiểm tra y tế và các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các 
phương tiện giao thông theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

 c) Đảm bảo an sinh xã hội và sản xuất trong dịch bệnh:  

 Ngoài các nhiệm vụ tại cấp độ 1, 2, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên 
quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải cắt giảm thủ tục hành 
chính, giảm chi phí logistics đường sắt, đường bộ,… 

 2.4. Cấp độ 4 và Cấp độ 5: 

 a) Công tác giảm nguy cơ lây nhiễm:  

 - Tiếp tục dừng vận chuyển hành khách công cộng. 

 - 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. 
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 - Bố trí cán bộ trực 24/24 giờ tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về tình 
hình, diễn biến dịch bênh Covid-19 liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành và tiếp 
nhận phản ánh tình hình hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự ATGT, đặc biệt hoạt 
động vận tải hành khách trên địa bàn liên quan đến vùng dịch. 

 

 b) Xây dựng phương án phân luồng giao thông: 

 - Xây dựng, triển khai phương án chi tiết phân luồng tuyến hoạt động của 
phương tiện đi qua vùng cách ly (trong trường hợp cách ly y tế vùng dân cư) bảo 
đảm không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân ngoài vùng các ly; Phối 
hợp với 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  

 (Có phương án chi tiết gửi kèm). 

 c) Bố trí phương tiện và lái xe để vận chuyển công dân và nhu yếu phẩm, 
thuốc men vật tư y tế về khu cách ly tập trung: 

 - Huy động toàn bộ các phương tiện vận tải được Sở Giao thông cấp phép và 
quản lý gồm 1.448 xe các loại trong đó:  xe chở khách từ 10 đến 45 chỗ có: 298 xe 
(Tuyến cố định, hợp đồng, buýt); xe chở khách từ 5 đến dưới 9 chỗ: có 294 xe (xe 
taxi); xe tải chở hàng từ 1 đến 15 tấn có 467 xe, xe container có 389 xe. 

 - Địa điểm đón: tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh theo tình hình dịch bệnh và 
theo sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lạng 
Sơn. 

 - Khu cách ly: Các khu cách ly tập trung của tỉnh theo quy định. 

 - Đối tượng đón: tất cả các công dân thuộc diện cách ly phải đưa đi cách ly 
tập trung (thuốc men, nhu yếu phẩm đến vùng có dịch bệnh hoặc khu cách ly tập 
trung). 

 - Kinh phí chi trả thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính, chi từ nguồn 
phòng, chống dịch của tỉnh. 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

 1. Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và người lái 

 - Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 
trong và ngoài tỉnh để tham mưu kịp thời triển  khai các văn bản của cơ quan cấp 
trên trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu: Vừa chống dịch, vừa đảm bảo 
hoạt động vận tải. 

- Làm đầu mối huy động phương tiện và lái xe theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.  

- Tham mưu ký hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị trong danh sách phương 
tiện nêu trong kế hoạch năm 2021. Tổng hợp số liệu mỗi chuyến vận chuyển theo 
thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để làm căn cứ 
thanh toán cho các đơn vị. 
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 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 Tham mưu hướng dẫn các thủ tục tài chính liên quan đến việc thuê xe của 
các doanh nghiệp vận tải phục vụ đưa công dân về khu cách ly tập trung và chuyên 
chở hàng hóa. 

 3. Thanh tra GTVT 

 - Thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nội dung kế hoạch đã xây 
dựng. 

 - Bố trí công chức, viên chức tham gia các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để 
thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giao. 

 - Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện công tác phân 
luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

 - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Sở theo quy định.  

 4. Các đơn vị kinh doanh vận tải 

 - Thực hiện theo sự phân công, điều động của Sở để sẵn sàng ứng phó với 
từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 - Đảm bảo về số lượng, chất lượng phương tiện và lái xe, chủ động phối hợp 
với các lực lượng chức năng để thực hiện vận chuyển đối tượng cách ly về các khu 
tập trung của tỉnh và chuyên chở hàng hóa, nhu yếu phẩm. 

 5. Chế độ báo cáo 

 - Báo cáo định kỳ hàng tuần: Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần kết quả 
thực hiện Kế hoạch của tỉnh và  kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo kế hoạch của Sở trước 15 giờ 00, ngày thứ sáu hàng tuần. 

 - Báo cáo đột xuất: Thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và các cơ 
quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

 Trên đây là kế hoạch xây dựng điều chỉnh giao thông vận tải đáp ứng với 
từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình tổ chức 
thực hiện có gì vướng mắc hoặc cần thiết phải sửa đổi bổ sung các cơ quan đơn vị 
chủ động trao đổi để Sở GTVT Lạng Sơn (qua Phòng QLVT, PT và NL) để xem 
xét chỉnh điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- BCĐ phòng chống dịch covid tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các bến xe khách; 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 
- TT GTVT; 
- Lưu: VP, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
              PHÓ GIÁM ĐỐC 
  
                      Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


