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Số: 134 /SGTVT-QLVT,PT&NL 
V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành 

khách đi/ đến địa bàn có dịch  
Covid-19 cấp độ 4 thuộc tỉnh Bắc Kạn 

và  thành phố Hải Phòng. 

            Lạng Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn nhận được công văn số 
04/SGTVT/QLVT-PT&NL ngày 04/01/2022 của Sở GTVT Bắc Kạn về việc tạm 
dừng hoạt động vận tải hành khách tại  huyện Na Rì để phòng, chống dịch Covid-
19; Công văn số 82/SGTVT-QLVT ngày 08/01/2022 của Sở GTVT Hải Phòng về 
thông tin cấp độ dịch bệnh Covid-19 và tổ chức hoạt động vận tải  hành khách bằng 
đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 08/01/2022. Nhằm ngăn 
chặn nguy cơ lây nhiễm từ các địa bàn có dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn tỉnh, Sở 
GTVT tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Từ ngày 12/01/2022 cho đến khi có thông báo mới: Tạm dừng hoạt 
động vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ 
tỉnh Lạng Sơn đi/ đến các địa bàn gồm: huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; Bến xe 
Vĩnh Niệm, Bến xe Thượng Lý, Bến xe phía Bắc Hải Phòng, Bến xe Đồ Sơn và 
các vùng dịch cấp độ 4 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (trừ các trường hợp 
đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các 
trường hợp cần thiết khác được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm 
quyền); đính kèm theo 02 văn bản nêu trên. 

2. Đối với các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua các địa 
bàn nêu trên (hoặc địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố) có dịch thì không được 
dừng, đỗ, đón trả khách; các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm 
các chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án hoạt động hoạt 
động vận tải theo nội dung Thông báo này; tiếp tục triển khai thực hiện các nội 
dung khác liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động 
vận tải hành khách theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 
dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh Lạng Sơn và Sở GTVT tỉnh 
Lạng Sơn đã ban hành 

4. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phối 
hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra; kịp thời phát hiện, chấn 
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chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, hướng dẫn, đôn đốc 
các đơn vị vận tải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị triển khai thực 
hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Tổng cục ĐBVN (B/c); 
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (B/c); 
- Sở GTVT các tỉnh, TP; Sở GTVT- XD Lào Cai; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; UBND các huyện, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thanh tra GTVT, Website Sở; 
- Lưu: VT, QLVT,PT&NL.  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


