
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3285/SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v rà soát, chuẩn bị các điều kiện 
triển khai thực hiện Quyết định số 

1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

    Lạng Sơn, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

 

                            Kính gửi:  

                    - Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

                     - Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách. 

 

Thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức 
hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Để chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm triển khai 
thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 
10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Lạng 
Sơn yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, quản lý, khai thác bến xe 
trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Nghiên cứu nội dung Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 
10/10/2021 của Bộ GTVT về ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức 
hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 (có văn bản gửi kèm theo). 

2. Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, quản lý, khai thác bến xe 
trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện, yêu cầu để triển khai 
thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT, trong đó đặc biệt tập trung vào các nội dung sau: 

2.1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải 

- Xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải hành khách bảo đảm 
tuân thủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về 
phòng, chống dịch Covid-19; công bố công khai và kiểm tra các yêu cầu vận 
chuyển đối với hành khách nêu tại điểm 1.1, điểm 1.2 và điểm 1.3 khoản 1 Mục 
IV của Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT 
ngày 10/10/2021 của Bộ GTVT (Sau đây gọi Quy định tạm thời). 

- Bố trí lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại 
khoản 2 Mục IV Quy định tạm thời. Báo cáo danh sách lái xe, nhân viên phục 
vụ trên xe do đơn vị bố trí hoạt động trên các tuyến vận tải gửi Sở GTVT  tỉnh 
Lạng Sơn trước 14 giờ 00 phút ngày 12/10/2021. 
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- Bố trí phương tiện, trang thiết bị đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống  
dịch Covid-19: Trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử 
khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến đi. 

- Theo dõi và yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đến cơ sở y tế 
hoặc bến xe, trạm dừng nghỉ, chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-
Cov2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV2 khi giấy 
xét nghiệm sắp hết hạn. 

- Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và chỉ dừng, nghỉ dọc đường (ăn 
uống, vệ sinh) đúng địa điểm theo quy định. 

- Lập danh sách, lấy đầy đủ thông tin của hành khách đi xe theo mẫu tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Công văn này; giao cho lái xe, nhân viên phục vụ 
trên xe hướng dẫn hành khách kê khai (bao gồm cả việc cập nhật bổ sung hành 
khách đi xe trên hành trình); gửi (bản sao) danh sách hành khách đi xe về Bến 
xe khách nơi đi, nơi đến ngay khi kết thúc hành trình; lưu trữ bản chính danh 
sách hành khách đi xe tại đơn vị vận tải tối thiểu 21 ngày kể từ ngày  kết thúc 
chuyến vận chuyển để phục vụ công tác truy vết khi có yêu cầu; thực hiện việc 
bảo mật thông tin hành khách theo quy định. 

- Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý 
khi có trường hợp mắc Covid-19 tại nơi làm việc. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của 
phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; tăng cường kiểm tra, giám 
sát hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp 
trên xe. 

2.2. Đối với các đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách 

- Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đón, trả hành khách bảo 
đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các 
quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR; vị trí để lực lượng chức năng tổ 
chức xét nghiệm SARS-CoV2 kháng nguyên nhanh; phòng hoặc khu vực cách 
ly tạm thời đảm bảo thông thoáng; khu vực bán vé, phòng chờ, nơi hành khách 
lên, xuống phương tiện bảo đảm giãn cách và các yêu cầu về phòng, chống dịch 
Covid-19 của Bộ Y tế. 

- Trong trường hợp phát hiện lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành 
khách, người làm việc tại bến xe có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi phải bố 
trí cách ly và thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý. 

- Yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 
tại điểm 1.1, điểm 1.2 khoản 1 Mục IV của Quy định tạm thời. 

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa 
phương để lấy thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-
19. 
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- Đôn đốc lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm việc lấy 
các thông tin hành khách trên từng chuyến và nộp đầy đủ về bến xe lưu trữ 
(trường hợp không tuân thủ kịp thời báo cáo Sở GTVT để chấn chỉnh hoặc xem 
xét dừng hoạt động của phương tiện), bảo mật thông tin hành khách theo quy 
định của pháp luật và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

4. Đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố. 

          Đề nghị Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng y tế địa 
phương, lực lượng chức năng có liên quan để tổ chức xét nghiệm SARS-CoV2 
kháng nguyên nhanh tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn hành 
khách thực hiện các biện pháp cách ly y tế về phòng chống dịch Covid-19 và 
giám sát khi về đến địa phương. 

5. Chế độ báo cáo 

- Báo cáo hàng ngày: Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe báo cáo kết 
quả triển khai thực hiện (mới thời gian báo cáo: từ 08 giờ 00 phút hôm trước 
đến 08 giờ 00 phút của ngày báo cáo) về Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn trước 09 giờ 
30 phút hàng ngày. 

- Các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý, khai thác bến xe thực hiện tốt báo 
cáo đột xuất khi có yêu cầu của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn và cơ quan chức năng 
có thẩm quyền. 

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở GTVT tỉnh 
Lạng Sơn (Qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; số điện thoại 
Đồng chí Đào Tuấn Anh: 0936059989)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện và TP (P/h); 
- Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


