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Kính gửi:  

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa; 

- Sở Y tế. 

 
 

Thực hiện văn bản số 1617/UBND-NLN ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, lưu thông quả 

vải và các nông sản khác của tỉnh Bắc Giang; các văn bản của Tổng cục Đường 

bộ Việt Nam: Số 3205/TCĐBVN-VT ngày 24/5/2021 về tháo gỡ khó khăn, tạo 

thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh có vùng dịch được 

lưu thông vận chuyển hàng hóa đi, đến và ngược lại; số 3433/TCĐBVN-VT ngày 

31/5/2021 về hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 

Căn cứ các văn bản của Bộ Y tế: Số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về 

hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa; số 

4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong 

vận chuyển hàng hóa. 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa  

1.1. Chuẩn bị các điều kiện về phương tiện, người điều khiển phương 

tiện, người bốc xếp hàng hóa theo xe (nếu có), hàng hóa vận chuyển và các 

thông tin cần cung cấp đảm bảo các quy định 

(1) Về phương tiện:  

- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành. 

- Phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hoạt 

động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

(2) Về lái xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe: 

- Phải có điện thoại di động thông minh, cài đặt các phần mềm Ncovi, 

Bluzone, tokhaiyte.vn; phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch theo quy định. 

- Liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc các cơ quan có liên 

quan theo hướng dẫn của Sở Y tế nơi đi và nơi đến để thực hiện xét nghiệm SARS-

COV-2. 

(3) Về hàng hóa vận chuyển: Hàng hóa ở các vùng dịch trước khi vận 

chuyển phải đảm bảo an toàn phòng dịch. 
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(4) Về các thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị: Phương án 

vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, 

ngày giờ phương tiện hoạt động,…); danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp 

hàng hóa theo xe (nếu có); các điểm, khu vực bốc xếp hàng hóa (khi rõ địa chỉ 

thôn, xóm, tổ,… nơi bốc xếp hàng hóa); thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng 

cho lái xe, người bốc xếp hàng hóa (nếu có) và các nội dung khác có liên quan 

cần thiết vận chuyển. 

(5) Đề nghị các đơn vị vận tải tuyên truyền, vận động lái xe chủ động tham 

gia vào các hội, nhóm từ thiện nhằm hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phục vụ công 

tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các đơn vị vận tải đã đăng ký trên bản đồ 

Covid-19 theo văn bản số 64/SGTVT-VTPT&NL ngày 14/01/2021 của Sở Giao 

thông vận tải, thực hiện rà soát, lựa chọn những lái xe có kinh nghiệm hoạt động 

vận tải, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt theo quy định (nếu có), 

lập thành danh sách đăng ký với Sở Giao thông vận tải (qua phòng Quản lý vận 

tải phương tiện và người lái) để thành lập “Đội vận tải xanh” sẵn sàng hỗ trợ, 

vận chuyển hàng hóa đến vùng có dịch và ngược lại. Thời gian thực hiện xong 

trước ngày 08/6/2021. 

1.2. Các đơn vị vận tải thực hiện theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của 

phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình, yêu cầu lái xe, người bốc xếp hàng 

hóa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời 

thông báo cho các cơ quan chức năng hoặc Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa 

phương khi cần thiết. Chịu trách nhiệm nếu để lái xe, người bốc xếp hàng hóa 

theo xe (nếu có) làm lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển, bốc xếp, giao, 

nhận hàng hóa. 

2. Trình tự vận chuyển hàng hóa 

2.1. Vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Tuyên Quang đi đến các vùng dịch 

của các tỉnh, thành phố đã được Bộ Y tế công bố và ngược lại 

- Trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải 

thông báo ngay các thông tin tại điểm (4) mục 1 của văn bản này đến Email, Zalo 

hoặc đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố có vùng dịch và 

Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang để được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian kiểm 

tra tại các chốt kiểm soát dịch ở địa phương đó (số điện thoại đường dây nóng 

được niêm yết trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT các tỉnh, thành phố). 

- Lái xe, người bốc xếp hàng hóa (nếu có) phải thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch khi đi vào vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế và các 

quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương nơi đến; 

thực hiện khai báo y tế và mang theo giấy chứng nhận xét nghiệm, giấy chứng 

nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền cấp. 

- Trong quá trình vận chuyển thực hiện ghi chép lại hành trình vận chuyển, 

thời gian, các điểm dừng, nghỉ dọc đường, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; 

đảm bảo thông thoáng phương tiện, không sử dụng điều hòa, hạn chế tiếp xúc với 

người khác, giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận 

chuyển và bốc xếp hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên. 
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- Trong thời gian chờ lấy hàng hoặc bốc xếp hàng hóa lên phương tiện, 

không di chuyển ra khỏi địa điểm, khu vực giao nhận hàng hóa; nếu có việc cần 

thiết phải đi, thông báo cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại đó về thời gian, địa 

điểm, số điện thoại liên lạc. 

2.2. Vận chuyển hàng hóa từ tỉnh Tuyên Quang đi, đến từ vùng không 

có dịch bệnh Covid-19 và ngược lại 

- Phương tiện phải được khử khuẩn trước khi vào địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

và khai báo y tế theo quy định. Lái xe, người bốc xếp hàng hóa (nếu có) thông 

báo về lịch trình di chuyển, thực hiện ghi chép lại hành trình vận chuyển, thời 

gian, các điểm dừng, nghỉ dọc đường, danh sách các trường hợp có tiếp xúc phục 

vụ cho công tác theo dõi và truy vết dịch bệnh. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác của các nội dung khai báo. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

3.1. Văn phòng Sở 

Thực hiện công bố số điện thiện đường dây nóng của Sở Giao thông vận 

tải Tuyên Quang tiếp nhận các thông tin và hướng dẫn vận tải hàng hóa trên trang 

thông tin điện tử của Sở, cụ thể: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hoài Trưởng phòng QLVTPT&NL 0912.504.145  

2 Lê Trung Dũng Chánh Văn phòng Sở 0934.388.899  

3 Nguyễn Ngọc Huân Chánh Thanh tra Sở 0912.106.648  

4 Đào Xuân Hiển Chuyên viên phòng QLVTPT&NL 0943.246.369 Zalo 

3.2. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái 

- Hướng dẫn các đơn vị vận tải cung cấp các thông tin tại điểm (4) mục 1 

của văn bản này. 

- Rà soát, tổng hợp các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh đã đăng ký 

trên bản đồ Covid-19, có thương hiệu, chất lượng phục vụ tốt để thành lập “Đội 

vận tải xanh” để sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến vùng có dịch và ngược 

lại; đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến “Đội vận tải xanh” 

lên trang thông tin điện tử của Sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

được biết và phối hợp thực hiện. 

3.3. Thanh tra Sở 

- Phối hợp với các lực lượng tại chốt kiểm soát dịch kiểm tra chặt chẽ điều 

kiện phương tiện, lái xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe (nếu có), hàng hóa,… 

của các xe vận chuyển hàng hóa đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại mục 

1.1 của văn bản này và các quy định khác theo pháp luật hiện hành. 

- Phối hợp với phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái kịp thời nắm 

bắt thông tin các đơn vị vận tải đã thực hiện thông báo phương án vận chuyển 

hàng hóa nhằm giải quyết nhanh chóng cho các phương tiện lưu thông qua các 
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chốt kiểm soát dịch, không để ách tắc, ùn ứ vận tải hàng hóa tại các chốt kiểm 

soát. Trường hợp vướng mắc phải báo cáo Sở Giao thông vận tải để kịp thời có 

phương án chỉ đạo, giải quyết. 

4. Đề nghị Sở Y tế 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 cho người điều khiển 

phương tiện theo văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 và văn bản số 

4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế. 

- Căn cứ các quy định hiện hành, quy định về thời hạn sử dụng của giấy xét 

nghiệm SARS-COV-2 đối với lái xe để người điều khiển phương tiện xuất trình 

tại các chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Sở Y tế phối hợp chỉ đạo; yêu cầu 

các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;             

- Bộ GTVT;                (B/cáo) 

- Tổng cục ĐBVN;                 

- Giám đốc Sở;  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;  

- Như K/gửi;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu VT, VTPT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Trần Văn Sang 
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