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Số: 1980/SGTVT-QLVT,PT&NL              Lạng Sơn, ngày 05 tháng 7 năm 2021 
V/v tăng cường theo dõi và chấn chỉnh 

hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô, phòng chống lây nhiễm Covid-19 

cho người trên phương tiện vận tải. 

 

 
 Kính gửi: 

        - Các đơn vị kinh doanh vận tải;  

         - Các Bến xe khách, Bến xe hàng trên địa bàn.  

 

Thực hiện Công văn số 4447/TCĐBVN-VT ngày 01/7/2021 của Tổng cục 
đường bộ Việt Nam về việc tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh 
doanh vận tải bằng xe ô tô; Công văn số 885/UBND-KGVX ngày 03/7/2021 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc chấn chỉnh công tác xét nghiệm và tăng cường 
phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho người trên phương tiện vận tải liên tỉnh. 

Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh và 
chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 
yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách và bến xe hàng; người 
lái xe, người xếp, dỡ hàng hóa theo xe (chở hàng hóa) đường dài; chủ xe chở 
khách đường dài (có đón, trả khách dọc đường) thực hiện nghiêm túc các biện 
pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công 
điện số 937/CĐ-BYT ngày 30/6/2021. Khi phát hiện có người nhiễm SARS-
CoV-2 trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách phải thông báo ngay cho 
cơ quan kiểm soát, phòng chống dịch nơi gần nhất và các địa phương liên quan 
biết. 

(có Công điện số 937/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 kèm theo) 

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra, duy trì tình trạng 
kỹ thuật đảm bảo thiết bị lắp đặt trên xe hoạt động tốt, tăng cường theo dõi 
thông qua dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với các xe đang hoạt động vận tải, yêu 
cầu các đơn vị tuyệt đối tuân thủ quy định giãn cách theo các văn bản chỉ đạo 
của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.  

- Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả triển khai kiểm tra theo dõi và xử lý 
của đơn vị hàng ngày; theo dõi, báo cáo về tình hình hoạt động của thiết bị 
GSHT cũng như theo dõi, giám sát phương tiện qua GSHT của đơn vị và giải 
trình lý do các trường hợp mất tín hiệu ngay sau khi Sở GTVT có thông báo 
danh sách phương tiện không truyền dữ liệu, nhắc nhở đến đơn vị. 
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- Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera trên xe phải 
thường xuyên kiểm tra, theo dõi hình ảnh trên xe để kịp thời nhắc nhở, chấn 
chỉnh vi phạm. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải  

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 104/KH-TTGTVT ngày 09/4/2021 của 
Thanh tra Sở mở đợt cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm 
thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thực hiện chế độ báo cáo 
theo đúng thời hạn. 

- 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, bến bãi 
xe hàng, trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ trên địa bàn, giám sát việc kê khai 
danh sách hành khách, hành trình di chuyển, lịch trình tiếp xúc của người điều 
khiển phương tiện, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên 
tỉnh. 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. 

4. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái 

- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và thực hiện trích xuất dữ liệu từ 
Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc 
Tổng cục ĐBVN để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành 
các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của địa phương và Bộ Y tế, đặc 
biệt là địa bàn có yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách. 

- Tiếp tục chủ trì, tổng hợp, theo dõi chấn chỉnh vi phạm thông qua dữ 
liệu từ thiết bị giám sát hành trình theo kế hoạch số 840/KH-SGTVT ngày 
07/4/2021 của Sở GTVT về Kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh, 
xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình và thực hiện chế 
độ báo cáo theo đúng thời hạn. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                  
- GĐ, PGĐ Sở;                             
- TT GTVT,                                           
- Website Sở,  
- Lưu VT, P.QLVT,PT&NL. 
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