
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 1204/SGTVT-VTPTNL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lạng Sơn, ngày 07 tháng 5  năm  2021 
V/v tăng cường thực hiện các 
biện pháp  phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19  

 

 
                   Kính gửi: 

 

 - Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn  Lạng Sơn; 
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
- Các bến xe trên địa bàn tỉnh; 
- Các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 3817/BGTVT-CTY ngày 03/5/2021 của Bộ 
GTVT về việc Triển khai Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch 
Covid-19; Thông báo số 226/TB-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc 
thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịc UBND tỉnh tại cuộc họp 
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

 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 đảm bảo an toàn cho người dân đi 
lại, làm việc, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo các 
mục tiêu vừa phải phòng chống dịch, vừa phải phát triển kinh tế-xã hội, Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:  

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên các 
phương tiện vận tải hành khách theo “Thông điệp 5K” bắt buộc đeo khẩu trang 
đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách trên các phương tiện vận 
tải hành khách; yêu cầu hành khách khai báo y tế.  

- Từ chối vận chuyển các trường hợp hành khách không đeo khẩu trang 
theo đúng quy định. 

- Thực hiện ghi chép đầy đủ thông tin chính xác của hành khách lên xe 
(họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, điểm lên, xuống xe), lưu trữ tại đơn vị để 
phục vụ công tác phòng, chống, truy vết dịch Covid-19. 

- Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi, đến các vùng đã công bố 
dịch. Đối với các phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua các địa phương 
đã công bố dịch như Vĩnh Phúc, Hà Nam, Đà Nẵng...không dừng đỗ tại địa bàn 
để đón, trả hành khách.  
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2. Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách: 

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các 
bến xe khách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh; kiểm 
tra việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19 của xe khách ra vào bến xe theo 
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ GTVT. Kiên quyết không cho ra, 
vào bến đối với những phương tiện không thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 theo quy định. 

-Yêu cầu các đơn vị khai thác tuyến cố định tại bến xe thực hiện nghiêm 
việc yêu cầu hành khách khai báo cáo y tế, kê khai danh sách hành khách đi trên  

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. 

3. Công tác đào tạo, sát hạch lái xe. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền để người học lái xe và dự sát hạch lái 

xe luôn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu người học lái 

xe, dự sát hạch lái xe bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm “thông điệp 

5K” khi tham gia học và sát hạch lái xe; 

 - Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

cơ quan y tế; thực hiện các biện pháp khai báo y tế đối với học viên và những cá 

nhân đến giao dịch tại đơn vị; đồng thời trang bị đầy đủ các vật tư phòng, chống 

dịch; yêu cầu công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch. 

- Các khóa học lý thuyết xây dựng phương án không tập trung đông 

người, phải đeo khẩu trang, thực hiện khử khuẩn và đảm bảo khoảng cách tối 

thiểu 01m. Các khóa đang trong kế hoạch dạy thực hành thực hiện các biện pháp 

giãn cách thời gian, chia ca; 

 - Trung tâm sát hạch lái xe: Tại khu vực chờ, phòng chờ, phòng thu lệ phí 

sát hạch không tập trung trên 20 người, sắp xếp ghế ngồi kê sẵn giãn cách 01m 

(dán decal) để đảm bảo khoảng cách khi giao tiếp; 

 - Đối với công tác phối hợp tổ chức kỳ sát hạch, Trung tâm sát hạch lái xe 

bố trí nhân viên rà soát ngay từ cổng vào cơ quan, thí sinh chấp hành nghiêm 

thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn; thực 

hiện kiểm tra nhận dạng đúng người, đúng số lượng, đúng nhiệm vụ, khung giờ 

thi theo kế hoạch sát hạch; 

 - Các cơ sở đào tạo lái xe cử người thực hiện nhiệm vụ tại mỗi kỳ sát hạch 

lái xe về Sở Giao thông vận tải; đồng thời đơn vị giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ 

thể cho từng cá nhân được phân công phối hợp với Hội đồng sát hạch hoặc Tổ 

trưởng Tổ sát hạch, Trung tâm sát hạch để kiểm tra thí sinh ra, vào vị trí các 
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phần thi lý thuyết, trong hình và đường trường. Các trường hợp khác phải được 

sự đồng ý của Hội đồng sát hạch hoặc Tổ trưởng Tổ sát hạch; 

 - Đối với phần thi đường trường không tập trung 10 người trở lên, việc 

phân bổ và kiểm soát tại địa điểm thi giao Trung tâm sát hạch lái xe quản lý, nếu 

để vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Giám đốc Trung tâm sát hạch lái 

xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở và các quy định của pháp 

luật có liên quan. 

4. Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị 
quản lý và khai thác bến xe khách, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe và các đơn 
vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GTVT 
nếu không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động 
kinh doanh vận tải hành khách và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 

5. Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn: Tuyên truyền, quán triệt đến các 
đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch 
Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT và UBND tỉnh. 

6. Thanh tra Giao thông vận tải:  Bố trí lực lượng, lập tổ kiểm tra, giám 
sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện vận chuyển khách 
tại các bến xe, đặc  biệt tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại bến 
xe có lưu lượng đông (BX Phía Bắc TP Lạng Sơn), phối hợp với lực lượng chức 
năng của Công an tỉnh, Thanh tra Sở Y tế để xử lý các trường hợp vi phạm quy 
định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo Giám 
đốc Sở những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết. 

7. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:  

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19, kịp thời 
tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động 
vận tải trên địa bàn tỉnh.  

- Đăng tải các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GTVT, 
Bộ Y tế và UBND tỉnh, thành phố lên trang Website của Sở để các đơn vị vận 
tải, bến xe...và người dân được biết và thực hiện.  

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT GTVT; 

- Phòng QLVTPTNL; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký 

  

                  Nguyễn Ngọc Huy 

 


