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Kính gửi:  

    - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

    - Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh. 
 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn nhận được văn bản số 1179/SGTVT-QLVTPTNL 
ngày 05/7/2021 của Sở GTVT Bắc Giang về việc phối hợp trong công tác quản 
lý hoạt động vận tải. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn cả nước; để tiếp tục bảo đảm phòng tránh dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài 
vào địa bàn tỉnh thông qua hoạt động vận tải hành khách. Sở Giao thông vận tải 
tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Kể từ ngày 8/7/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động  vận  tải  hành  khách (xe hợp đồng, xe du 
lịch, xe taxi) từ tỉnh Lạng Sơn đi các tỉnh, thành phố có dịch và ngược lại. Đối 
với các phương tiện vận tải có hành trình đi qua địa bàn thuộc các tỉnh, thành 
phố có dịch, không được dừng, đỗ để đón, trả khách. 

- Cho  phép  hoạt động trở lại đối với các loại hình kinh doanh vận tải hành 
khách bằng xe ô tô (theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi và 
đến tỉnh Bắc Giang (trừ 02 huyện Việt Yên, Lục Ngạn và 03 xã Nội Hoàng, 
Tiền Phong, Yên Lư thuộc huyện Yên Dũng). Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của 
nhân dân trên địa bàn tỉnh đi, đến tỉnh Bắc Giang, đồng thời đảm bảo thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể: 

+ Bố trí hành khách không vượt quá 50% số ghế theo đăng ký phương tiện 
và không vượt quá 20 người/01 xe (đối với xe có sức chứa > 40 chỗ); hành 
khách ngồi giãn cách nhau 01 ghế ngồi. 

+ Vận tải hành khách bằng xe taxi: Xe đăng ký 05 chỗ ngồi, chở tối đa 02 
hành khách/ 01 xe; xe đăng ký 07 chỗ ngồi, chở tối đa 03 hành khách/ 01 xe. 

+ Thực hiện nghiêm  túc “thông điệp 5K”. 

+ Ghi chép và lưu trữ đầy đủ thông tin hành khách (họ, tên, địa chỉ cư trú, 
số điện thoại) di chuyển trên các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, đặc biệt là 
hành khách đi và đến từ các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh ngoài cộng đồng 
để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết; Cung cấp đầy đủ thông tin hành 
khách cho bến xe khi xe chuẩn bị xuất bến và đến bến; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cung cấp thông tin hành khách cho các cơ quan chức năng phục vụ 
truy vết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (lưu trữ tối thiểu 21 ngày); 
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+ Bố trí dung dịch sát khuẩn đặt nơi thuận tiện trên xe, yêu cầu tất cả hành 
khách đi trên phương tiện giao thông công cộng, người điều khiển và nhân viên 
phục vụ phải đeo khẩu trang đúng cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong suốt 
thời gian di chuyển;  sử dụng công nghệ thông tin (zalo, facebook, ...) để kết nối 
trực tiếp với lái xe chuyển tải các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT trong triển khai 
phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung khác. 

2. Các bến xe khách 

- Tiếp tục tăng cường thông tin trên hệ thống thông tin của bến xe về các 
nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 
phòng chống Covid tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; Thường xuyên hiển 
thị bản đồ chung sống an toàn covid để hành khách đi xe biết khu vực an toàn. 

- Kiểm tra việc phòng, chống dịch của các nhà xe, phương tiện vận tải hoạt động 
tại bến; trường hợp vượt quá thẩm quyền thông tin cơ quan chức năng phối hợp xử lý; 

- Kiểm tra, giám sát và thu thập đầy đủ thông tin hành khách trên xe từ các 
địa phương khác đến bến xe trên địa bàn tỉnh; 

- Tuyên truyền vận động hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài 
đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 
để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn vị vận tải, bến xe khách. Phối hợp 
xử lý các trường hợp đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ không chấp hành các quy 
định về phòng, chống dịch bệnh. 

- Xử lý nghiêm đối với các lái xe cố tình vi phạm, trường hợp vượt quá 
thẩm quyền báo cáo Sở GTVT để có phương án xử lý kịp thời. 

4. Phòng Quản lý vận tải, PT&NL 

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 
trong và ngoài tỉnh để tham mưu kịp thời Sở GTVT 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; 

Sở GTVT đề nghị các cơ quan triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên (T/h); 
- Lãnh đạo Sở;     
- Website Sở; 
- TTra GTVT, P.QLVTPTNL;                                              
- Lưu VT. 
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