
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2401 /SGTVT-QLVT,PT&NL        Lạng Sơn, ngày 04  tháng 8 năm 2021 

V/v rà soát, tổng hợp nắm thông tin 
lái xe vận tải hàng hóa, hành khách 
trên địa bàn và lái xe phương tiện 
vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu 

 

 
Kính gửi:  

- Các Đơn vị kinh doanh: vận tải; bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn; 
- Các đơn vị VTHH xuất nhập khẩu; các đơn vị XNK trên địa bàn; 
- Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn; 

 
 Thực hiện văn bản số 4701/TCĐBVN ngày 09/7/2021 v/v 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 và thực hiện văn bản 2856/VP-KT ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh 
v/v tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động vận tải hàng hóa trong 
thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, Sở GTVT đã có văn bản số 2071/SGTVT-
QLVT,PT&NL ngày 13/7/2021 và 2188/SGTVT-QLVT,PT&NL gửi đến các đơn 
vị kinh doanh vận tải và bến xe trên địa bàn trong đó có nội dung: “Các đơn vị 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 đề khẩn trương thực hiện xét nghiệm, tiêm phòng 
vắc xin cho lái xe, người bốc xếp hàng hóa trên xe và các đối tượng liên quan 
khác”. 

Để đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ mục tiêu kép trong lĩnh vực vận tải theo tinh thần văn bản thông báo số 
419/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh, thông báo Kết luận của đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tại 
cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 
Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 30/7/2021, số 3916/SYT-NVYD ngày 02/8/2021 
của Sở Y tế; Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố, 
Sở GTVT có ý kiến như sau: 

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe báo cáo kết quả triển khai theo nội 
dung triển khai thực hiện văn bản số 2071/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 13/7/2021 
và 2188/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 23/7/2021 của Sở GTVT với nội dung sau: 

- Số lượng lái xe, người xếp dỡ hàng hóa và những người liên quan tại đơn 
vị đã được tiêm phòng vắc xin. 

(Có phụ lục 1 kèm theo) 

- Số lượng lái xe, người xếp dỡ hàng hóa và những người liên quan tại đơn 
vị chưa được tiêm phòng vắc xin thì lập danh sách theo phụ lục 2 để tiếp tục đăng 
ký theo các văn bản nói trên và đồng thời gửi về Sở GTVT để có cơ sở báo cáo. 
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2. Để tăng cường công tác quản lý của ngành và kịp thời cung cấp danh sách 
phương tiện, lái xe vận chuyển... cho Sở Y tế và các cơ quan liên quan để phối hợp 
công tác phòng chống dịch kịp thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe; 
các đơn vị vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu: tiếp tục lập danh sách lái xe của đơn 
vị vận tải, hoặc đơn vị xuất nhập khẩu; xe ra vào bến, bãi cùng với thông tin lái xe 
điều khiển phương tiện (tại cửa khẩu có lái xe chuyên trách và lái xe chính của đơn 
vị vận tải), người xếp dỡ hàng hóa và nhưng người liên quan của đơn vị theo phụ 
lục 3 đính kèm văn bản này.  

Chú ý: 

- Phụ lục 1 và 2: các đơn vị gửi về Sở GTVT trong ngày 05/8/2021 để Sở 
GTVT kịp thời cung cấp cho Sở Y tế và Trung tâm Y tế Thành phố. 

- Phụ lục 3: đề nghị các bến xe, bãi đỗ xe hàng hóa trong trong vực cửa khẩu 
sẽ gửi vào zalo nhóm của bến xe hàng hàng ngày để việc tổng hợp và cung cấp 
thông tin được kịp thời. 

3. Đề nghị: Hiệp hội vận tải ô tô và đơn vị xuất nhập khẩu phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến đến các đơn vị vận tải và lái xe có liên quan biết và thực hiện. 

4. Phòng QLVT, PT&NL thực hiện tuyên truyền và tổng hợp danh sách theo 
yêu cầu của ngành Y tế. 

Trong quá trình thực hiện có nội dung gì cần trao đổi vui lòng liên hệ điện 

thoại, Zalo theo số 0965575428, 0936059989 cùng phối hợp. 

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

    Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- LĐ Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- Thanh tra GTVT; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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