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Về việc tiếp tục triển khai một số 
nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động 

VTHH trong thời gian áp dụng Chỉ 
thị 16 tại một số tỉnh phía Nam. 

 

    

        
Kính gửi:   

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; 
 - Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Văn bản số 4855/TCĐBVN-VT ngày 14/7/2021 của Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ để bảo đảm hoạt 
động vận tải hàng hóa trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 tại một số tỉnh phía 
Nam. Nhằm ngăn chặn đảm bảo cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành 
khách qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn được an toàn thông suốt. Sở GTVT tỉnh Lạng 
Sơn triển khai tổ chức và quản lý vận tải như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. 

a) Nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý khi thực hiện 
vận chuyển hàng hóa đi, đến/ đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc 
khu vực ổ dịch, trong đó lưu ý một số nội dung: 

- Có phương án bố trí đủ lái xe phù hợp với hành trình di chuyển (đi và 
quay về) và thời gian có hiệu lực của giấy xét nghiệm Covid-19); 

- Đối với các trường hợp có thời gian di chuyển và thời gian chờ đợi để 
xếp dỡ hàng hóa vượt quá thời hạn có hiệu lực của giấy xét nghiệm Covid-19 
nên xem xét để có phương án bố trí lái xe dự phòng để thay lái trên hành trình 
hoặc phối hợp với đơn vị vận tải khác tại địa phương nơi đến, địa phương trên 
hành trình để bố trí đổi lái xe khác hoặc yêu cầu lái xe đến các địa điểm xét 
nghiệm, cơ quan y tế địa phương nơi đến, địa phương trên hành trình để thực 
hiện xét nghiệm theo quy định. 

- Lái xe thay thế phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. 

b) Đối với các phương tiện hoạt động trên luồng xanh và được Sở GTVT 
TP Hồ Chí Minh cấp giấy nhận diện, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện in 
giấy nhận diện phương tiện lên giấy khổ A4 và dán thêm lên kính hai bên cửa xe 
để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế 
tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh. 

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

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch 
bệnh và phương án điều tiết, phân luồng giao thông đến các đơn vị vận tải và lái 
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xe. Hỗ trợ cung cấp thông tin và kết nối các đơn vị vận tải trong quá trình xây 
dựng phương án tổ chức vận tải hợp lý, đảm bảo vừa thực hiện nghiêm túc công 
tác phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt 24/24h. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải. 

 Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện công tác 
phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

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. 

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

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 
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 GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.   

 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 
- Lãnh đạo Sở;  
- Sở: GTVT các tỉnh, TP; GTVT-XD L.Cai (p/h); 
- VP, TTGTVT/Sở GTVT Lạng Sơn; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 
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