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Số: 486 /SGTVT-QLVTPTNL              Lạng Sơn, ngày 24 tháng 2 năm 2022 
V/v tăng cường các biện pháp kiểm 
soát chặt chẽ việc phòng chống dịch 

Covid - 19 

 

 
Kính gửi:   

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách;  
- Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách. 

 

Thực hiện công văn số 192/UBND-KGVX ngày 22/02/2022 của UBND 
tỉnh về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
các nội dung như sau: 

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo Quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng, chống 
dịch Covid-19; nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và 
Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế; Quyết định số 
1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng 
dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thuỷ 
nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

2. Tổ chức hoạt động vận tải: Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 
(đặc biệt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng) 
không mất tập trung, lơ là và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống 
dịch như sau: 

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

- Cập nhật thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an 
toàn với dịch bệnh Covid-19. 

- Yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải luôn khai báo y tế theo 
quy định; luôn giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ, khử trùng phương tiện theo 
quy định; lập danh sách hành khách kèm theo địa chỉ, số điện thoại của từng 
người; niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) về 
hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do 
chủng mới của vi rút Covid-19 trên phương tiện. 

- Chỉ đạo lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải luôn yêu cầu, khuyến cáo 
hành khách phải thực hiện đầy đủ theo nguyên tắc 5K và chấp hành các quy 
định khác có liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. 
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- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của 
phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm 
tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh 
doanh vận tải. 

- Trường hợp nếu thấy hành khách có biểu hiện sức khỏe khác thường 
hoặc xuất phát từ các vùng có dịch thì phải thông báo ngay cho cơ quan kiểm 
soát, phòng chống dịch bệnh nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Thanh tra Giao thông vận tải  

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các 
đơn vị vận tải, bến xe, phương tiện vận chuyển khách, xử lý nghiêm các trường 
hợp đơn vị, lái xe, nhân viên phục vụ không chấp hành các quy định về phòng, 
chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật. 

4. Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: 

Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 
trong và ngoài tỉnh để tham mưu triển khai kịp thời các văn bản của cơ quan cấp 
trên trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời tổ chức, quản lý hoạt động vận tải 
trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu: Vừa chống dịch, vừa đảm bảo 
hoạt động vận tải. 

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

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 
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- Lưu VT. 
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