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Thực hiện công văn số 2865/VP-KT ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hóa 
trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; công văn số 969/UBND-KGVX 
ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi 
cho người vận chuyển hàng hóa, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu 
các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý bến xe: 

 - Chủ động liên hệ với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật để thực 
hiện xét nghiệm, tiêm phòng vắc xin cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa trên 
xe và các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải của đơn 
vị.  

 - Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu 
thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, khu vực phong tỏa sang 
khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng, chống dịch bệnh thấp hơn, phải có 
giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương 
pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ 
(kể từ khi lấy mẫu). 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện: hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp 

xúc với người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển; ghi 

chép hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường 

xuyên mở cửa sổ bảo đảm thông thoáng phương tiện và phải thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch (Thông điệp 5K, phải đeo khẩu trang trong 

suốt quá trình vận chuyển,sử dụng trang phục phòng chống dịch trong quá trình 

bốc dỡ hàng hóa nếu cần thiết, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương 

tiện vận chuyển hàng ngày, …). 

Không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người 
điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá (lái xe, người phục vụ trên xe, 
nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ 
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tỉnh Lạng Sơn khi tỉnh Lạng Sơn thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo 
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện 
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 hoặc bổ sung biện pháp ở 
mức cao hơn so với Chỉ thị 16/CT-TTg. 

2. Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn. 

- Tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn các quy 
định về phòng, chống dịch COVID-19, về tổ chức vận tải luồng xanh, hàng mau 
hỏng và việc lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam 
trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải: 

- Cán bộ Thanh tra Giao thông làm việc tại Chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch COVID-19 ra/vào tỉnh: Kiểm tra, giám sát, yêu cầu tất cả người đi trên 
phương tiện vận chuyển phải xuống xe để thực hiện khai báo y tế, đo thân 
nhiệt; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử phạt 
các trường hợp không hợp tác, không khai báo y tế hoặc kê khai không trung 
thực, các trường hợp vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải 
và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên phương tiện vận tải hành 
khách theo quy định; 

- Tổ chức phân luồng giao thông, nghiên cứu đề xuất, báo cáo bổ sung 
bố trí các điểm dừng nghỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi 
cần thiết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho 
lưu thông, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện trên các cung đường. 

4. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị vận tải trong việc thực hiện các quy định 
về phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải kịp thời; phối hợp với 
các Sở GTVT trong việc tiếp nhận và giải quyết các thông tin phương tiện vận 
chuyển đi và đến địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp tục nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch Covid-19 để chủ động 
tham mưu các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt 
động vận tải trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện hậu kiểm các thông tin do 
đơn vị vận tải, lái xe đã cung cấp. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 
đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; thông báo ngay 
đến các Chốt kiểm dịch liên ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan để phối 
hợp quản lý. 

 5. Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông. 

- Chủ trì tham mưu tổ chức phân luồng giao thông, bố trí các điểm dừng 
nghỉ đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; có thể bổ sung các điểm 
khi cần thiết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo tạo điều kiện thuận 
lợi cho lưu thông, tránh tình trạng ùn ứ phương tiện trên các tuyến đường.  
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Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./. 
 
    Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 
- LĐ Sở; 
- Website Sở; 

     - Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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