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KẾ HOẠCH 
Huy động phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch 

trở về địa phương để chủ động ly phòng, chống dịch Covid-19 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh 
về việc tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để 
chủ động phòng, chống dịch covid-19; Văn bản số 750/UBND-KGVX ngày 
09/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, cách ly công dân từ tỉnh Bắc Giang 
về để chủ động phòng, chống dịch  COVID-19.  

Sở GTVT xây dựng kế hoạch huy động phương tiện thực hiện vận chuyển 
công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để chủ động phòng, chống dịch 
Covid-19 năm 2021, nội dung cụ thể như sau:  

 I. Mục đích:  

- Tổ chức vận chuyển công dân từ tỉnh có dịch trở về địa phương đúng các 
theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch cho người và 
phương tiện tham gia đón công dân. 

 II. Yêu cầu:  

 - Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện với khả năng cao nhất về nhân 
lực, phương tiện vận chuyển công dân từ tỉnh có dịch trở về địa phương bảo đảm 
nhanh, gọn, chặt chẽ, an toàn, thực hiện đúng các quy định về đảm bảo trật tự 
ATGT và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Hạn chế tối đa khả năng dịch bệnh lây lan ra các lực lượng trực tiếp 
tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân. 

 III. Nội dung: 

 1. Phương tiện và lái xe: Huy động các phương tiện vận tải khách của 
các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong và ngoài tỉnh.  

 2. Địa điểm đón và đưa công dân: 

 - Địa điểm đón: địa điểm tiếp nhận trực tiếp tại các tỉnh có dịch hoặc tại 
địa điểm giáp danh giữa tỉnh có dịch với tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch COVID-19 tỉnh có thông báo cụ thể sau). 
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- Địa điểm đưa: đưa công dân của huyện, thành phố về khu cách ly tập 
trung tại huyện, thành phố đó. 

 - Thời gian tiếp nhận: tùy thuộc vào kế hoạch bàn giao của các tỉnh có 
dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo cụ thể thời gian 
để đón, tiếp nhận công dân về địa bàn. 

 - Đối tượng đón: Công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương. 

 3. Phương án vận chuyển:  

- Sở Giao thông vận tải bảo đảm xe ô tô để chở người (xe 7 chỗ, 16 chỗ, 
29 chỗ…) tùy theo số lượng công dân, vận chuyển từng chuyến về địa điểm 
cách ly tập trung tại các huyện, thành phố. 

- Xe ô tô vận chuyển xong chuyến nào phải khử trùng cả trong và ngoài 
xe do nhân viên y tế của Trung tâm Y tế tại các huyện, thành phố có trách nhiệm 
thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

- Phương án phân luồng phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ 
các tỉnh có dịch trở về địa phương theo các tuyến Quốc lộ 1A, 1B, 4A, 4B đến 
khu cách lịch tập trung của các huyện và thành phố Lạng Sơn, như sau: 

+ Các phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch trở 
về thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc: đi theo tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc 
Giang → thành phố Bắc Giang → cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn → Nút giao 
Trạm thu phí Km45+100 (QL1) → QL1 → thành phố Lạng Sơn, huyện Cao 
Lộc; 

+ Các phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch trở 
về huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định: đi theo tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc 
Giang → thành phố Bắc Giang → cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn → Nút giao 
Trạm thu phí Km45+100 (QL1) → QL1 → QL4A → huyện Văn Lãng → QL4A 
→ huyện Tràng Định; 

+ Các phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch trở 
về huyện Lộc Bình, huyện Đình Lập: đi theo tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang 
→ thành phố Bắc Giang → cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn → Nút giao Trạm thu 
phí Km45+100 (QL1) → QL1 → QL4B → huyện Lộc Bình → QL4A → huyện 
Đình Lập; 

+ Các phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch trở 
về huyện Văn Quan, huyện Bình Gia, Bắc Sơn:  

+ Đi theo tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang → thành phố Bắc Giang → 
cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn → Nút giao QL279 (nút giao Than Muội) → 
QL279 → QL1B → huyện Văn Quan → huyện Bình Gia → huyện Bắc Sơn. 

 4. Về kinh phí: 

 - Kinh phí chi trả thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 
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 - Dự kiến giá thành cho một chuyến, đối với từng loại xe, từng cự ly hành 
trình theo định mức cụ thể như sau: 

STT Loại phương tiện Đơn giá 

(đồng/km) 

Ghi chú 

1 Loại xe 7 chỗ 8.000  

2 Loại xe từ 10 đến 16 chỗ 9.000  

3 Loại xe từ trên 16 đến 29 chỗ 13.000  

4 Loại xe từ trên 29 đến 34 chỗ 15.000  

5 Loại xe từ trên 34 chỗ trở lên 20.000  

  

 IV. Tổ chức thực hiện: 

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

 - Làm đầu mối điều động phương tiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, tham mưu ký hợp đồng thuê xe với các đơn 
vị trong danh sách phương tiện nêu trong Phụ lục 1 của kế hoạch. Tổng hợp số 
liệu mỗi chuyến vận chuyển theo thông báo của Sở Y tế ( hoặc Ban chỉ đạo) để 
làm căn cứ thanh toán cho các đơn vị. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động, thương binh và xã hội sắp xếp, bố 
trí xe trở công dân về bàn giao tại cấp huyện theo nguyên tắc công dân ở những 
huyện thuận lợi về địa lý, giao thông thì bố trí chung 01 xe. Tổ chức phun hoá 
chất tiêu độc khử trùng các phương tiện sau khi trở về từ vùng dịch. 

 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. 

 3. Thanh tra Giao thông vận tải: 

Thực hiện phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng liên quan 
kiểm tra người tham gia giao thông và phương tiện vận chuyển bảo đảm theo 
quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

 4. Các đơn vị kinh doanh vận tải: đảm bảo về số lượng, chất lượng 
phương tiện và lái xe đã cung cấp cho Sở chủ động phối hợp với các lực lượng 
chức năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

  

 Trên đây là Kế hoạch huy động phương tiện thực hiện vận chuyển công 
dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để chủ động phòng, chống dịch Covid-
19. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc hoặc cần thiết phải sửa 
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đổi bổ sung các cơ quan đơn vị chủ động trao đổi để Sở GTVT Lạng Sơn xem 
xét chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng chống dịch covid tỉnh (b/c); 
- Công An tỉnh; 
- Các Sở: Y tế; Tài chính; LĐTB&XH: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị KDVT; 
- Phòng KHTC, TT GTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu: VP, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
 

Đã ký 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


