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Số: 2070/SGTVT-QLVTPTNL 
Vv hướng dẫn thực hiện xét nghiệm 

Covid-19 đối với phương tiện vận 
chuyển hành khách, hàng hóa. 

             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; 
 - Các Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe. 

 

Thực hiện văn bản số 4700/TCĐBVN-VT ngày 09/7/2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam về việc thực hiện xét nghiệm Covid-19 đối với người điều 
khiển phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa. 

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng qua các hoạt 
động vận tải hành khách và hàng hóa trong tình hình, diễn biến mới phức tạp 
của dịch bệnh, Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn triển khai các công văn của Bộ Y tế đã 
ban hành như sau: Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế 
hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa, Công văn 
số 4351/BYT-MT ngày 28/5//2021 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống 
dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa, Công văn số 5389/BYT-MT ngày 
07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về 
địa phương trong đó có nội dung hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 cho người 
điều khiển phương tiện: “Thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng 
nguyên SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển đến, đi 
ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch (thời điểm trước khi đến, đi ra 
và khi quay về”. 

(Văn bản được gửi kèm theo và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: https://sogtvt.langson.gov.vn) 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị nghiên cứu và 
nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hiệp hội VTOT tỉnh Lạng Sơn; 
- Website Sở GTVT; 
- TTra GTVT; 
- Lưu: VT, QLVTPTNL. 
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