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Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn;  

- Công an huyện Bắc Sơn; 

- Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND 

các xã, thị trấn; 

- Các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa thông tin; 

- Bến xe khách Bắc Sơn; 

-  Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn (có danh sách kèm theo) 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Lạng Sơn về việc Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 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, Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn 

- Thực hiện các công tác chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 về việc ban hành Hướng daanc tạm thời 

về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của 

Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 cho việc tổ chức hoạt động của các loại hình vận tải; 

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, chính quyền địa phương giám sát, 

hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-

19 khi về đến địa phương. 

2. Công an huyện Bắc Sơn 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng 

chống dịch trong hoạt động vận tải, kịp thời xử lý các vi phạm. 
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- Chủ trì, phối hợp các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông 

trong hoạt động vận tải; đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải; không ùn tắc. 

3. Các Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

Tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị vận tải, tổ chức, cá nhân và người 

dân biết, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19”; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải 

của 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; Kế 

hoạch số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn 

về việc Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các văn bản 

liên quan đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Hướng dẫn và yêu cầu đơn vị vận tải, đơn vị bến xe khách thực hiện theo 

Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT, Kế hoạch số 

3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung tại Kế hoạch 

số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn về việc 

Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thích ứng 

an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

5. Phòng Văn hóa thông tin huyện 

Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện về hoạt động 

vận tải đường bộ bằng xe ô tô theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ; Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ GTVT, 

Kế hoạch số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng 

Sơn và các văn bản liên quan. 

6. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách trên địa bàn huyện 

- Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 

16/10/2021 của Bộ GTVT, Kế hoạch số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, các quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các quy định pháp luật có liên quan. 

- Kiểm tra, đôn đốc lái xe thực hiện theo quy định, đảm bảo phương tiện chỉ 

được đón, trả khách đúng điểm cho phép (không được dừng đón, trả khách dọc 

đường). 

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về kết quả triển khai thực hiện theo 

Kế hoạch số 3405/KH-SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng 

Sơn theo quy định. 
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(Gửi kèm Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết 

định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 1812/QĐ-

BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch số 3405/KH-

SGTVT ngày 25/10/2021 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn) 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND 

các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan phối hợp, tổ chức thực hiện đảm bảo thực 

hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, các PC VP HĐND&UBND huyện;   

- Lưu: VT, KT&HT. 

                                                                                         

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lộc Quang Hòa 
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