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Số: 2071/SGTVT-QLVTPTNL 
Vv áp dụng các biện pháp khẩn cấp 
phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ 
chức hoạt động vận tải trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

             Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 
 

                      Kính gửi:  
- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 

 - Các đơn vị quản lý Bến xe, Bãi đỗ xe. 
  

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021 về việc áp dụng 
các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận 
tải; Công văn số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 về việc hướng dẫn tạo 
thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển 
chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 
16; Công văn số 905/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 về việc tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 
909/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm 
an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép; Công văn số 
4701/TCĐBVN-VT ngày 09/7/2021 về việc tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam. 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện những nội 
dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Y tế, 
Bộ GTVT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, 
Sở GTVT với tinh thần chủ động hơn, quyết liệt hơn, thực chất và hiệu quả 
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. 

2. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 

- Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh 
Covid-19 tại các tỉnh/thành phố, các vùng dịch (danh sách các vùng dịch được 
công bố, cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) để chủ 
động kế hoạch kinh doanh vận tải của đơn vị; Dừng hoạt động vận tải khi có 
thông báo của cấp có thẩm quyền các địa phương; Cập nhật thường xuyên liên 
tục vào phần mềm bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. 

- Chủ động liên hệ với Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại địa 
phương hoặc các đơn vị được Sở Y tế chỉ định để khẩn trương 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 của đơn vị. 
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- Trước khi phương tiện, lái xe đi đến, đi qua các khu vực phong tỏa, giãn 
cách hoặc khu vực ổ dịch, yêu cầu người lái xe cung cấp thông tin đến các chốt 
kiểm soát liên ngành tại địa phương đi đến hoặc đi qua gồm: Thẻ nhận diện cho 
phương tiện; giấy xét nghiệm PCR (âm tính) hoặc xét nghiệm nhanh kháng 
nguyên SAR-COV-2 (âm tính) hoặc Giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin. Đơn 
vị vận tải, lái xe phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính 
xác của thông tin đã cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành và các Sở 
GTVT trong quá trình vận chuyển. 

- Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát 
chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát 
hành trình.  

- Các đơn vị có nhu cầu vận chuyển hàng hóa và công nhân, chuyên gia 
lưu thông từ các tỉnh qua lại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian TP Hồ Chí 
Minh thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ đề nghị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo nội dung Hướng dẫn tại văn 
bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam.  

 (Gửi kèm theo Văn bản số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021). 

3. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe, bãi đỗ xe: 

- Thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh 
Covid-19 tại các tỉnh/ thành phố, các dùng dịch (danh sách các vùng dịch được 
công bố, cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế) kịp 
thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn cho phép các 
phương tiện hoạt động hoặc dừng hoạt động tại các bến xe đảm bảo công tác 
phòng, chống dịch Covid-19; Cập nhật thường xuyên liên tục vào phần mềm bản 
đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại 
các bến xe, bãi đỗ xe theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

4. Thanh tra Giao thông vận tải 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 của các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, bãi đỗ xe 
trên địa bàn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm theo quy định. 

5. Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái 

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

Thường xuyên theo dõi hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành 
trình, phát hiện các phương tiện vi phạm, kịp thời tham mưu xử lý theo quy định. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hậu kiểm các thông tin do 
đơn vị vận tải, lái xe đã cung cấp; thực hiện thông báo đến các chốt kiểm soát 
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liên ngành và các Sở GTVT có liên quan để phối hợp quản lý; tham mưu 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 nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch; thông báo ngay đến các chốt kiểm soát và các cơ quan, đơn vị liên quản để 
phối hợp quản lý. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 
liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Bộ GTVT; 
- Tổng Cục ĐBVN; 
- UBND tỉnh;                                                 (B/c) 
- Ban ATGT tỉnh; 
- BCĐ phòng chống COVID-19 tỉnh; 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; (P/h) 
- CA tỉnh; Sở Y tế (P/h) 
- GĐ Sở (b/c);  
- Các phòng, ban thuộc Sở;    
- Website Sở;                                               
- Lưu VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 
 

Đã ký 
 

 
Nguyễn Ngọc Huy 

 
 


