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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
Số: 135 /SGTVT-QLVTPT&NL 

V/v tổ chức vận tải hành  khách tại 
các xã có dịch COVID-19 ở cấp độ 

3 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

                  Lạng Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2022 

                                                                                                                                                                                                          
 

 

Kính gửi:  
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách; 

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

Theo Thông báo số 12/TB-SYT ngày 10/01/2022 của Sở Y tế Lạng Sơn về 
việc điều chỉnh cấp độ dịch của tỉnh Lạng Sơn tại Nghị quyết 128/NQ-CP  ngày 
11/10/2021 của Chính Phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện tại cấp độ dịch trên địa bàn các xã Đại Đồng, Quốc Việt, 
Thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định; xã Phú Xá, thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc; 
các xã Hoà Lạc, Yên Sơn huyện Hữu Lũng; thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và 
Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn là cấp độ 3. 

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải 5 
lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm 
bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Để đảm 
bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau: 

1. Từ ngày 12/01/2022 cho đến khi có thông báo mới, các đơn vị vận chuyển 
hành khách bằng xe ô tô hợp đồng, xe taxi, xe du lịch được phép hoạt động không 
vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách số người trên 
phương tiện đảm bảo cách nhau một ghế hoặc cách nhau 01 m (không áp dụng giãn 
cách đối với xe khách giường nằm) khi đi/đến địa bàn các xã Đại Đồng, Quốc Việt, 
TT. Thất Khê huyện Tràng Định; xã Phú Xá, thị trấn Cao Lộc huyện Cao Lộc; các 
xã Hoà Lạc, Yên Sơn huyện Hữu Lũng; thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng và 
Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải hành 
khách bằng xe buýt có bến đi, bến đến tại Bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn 
(Địa chỉ: khối 1, TT. Cao Lộc, H. Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), thị trấn Thất Khê 
huyện Tràng Định hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng 
đã được Sở GTVT công bố (số chuyến/tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện 
(không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). 

- Các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua địa bàn các xã 
Đại Đồng, Quốc Việt, TT. Thất Khê huyện Tràng Định; xã Phú Xá, thị trấn Cao 
Lộc huyện Cao Lộc; các xã Hoà Lạc, Yên Sơn huyện Hữu Lũng; thị trấn Chi 
Lăng, huyện Chi Lăng và Phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
không được dừng đỗ, đón, trả khách. 

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

Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn thông báo và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực 
hiện./. 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Y tế; 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h); 
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Thanh tra Sở (t/h); 
- Website Sở GTVT; 
- Lưu VT; QLVT&PTNL.                                                                            

 KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Ngọc Huy 

 


