
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:           /UBND-KTHT 

V/v thông báo danh sách phương tiện, 

lái xe, phụ xe đăng ký hoạt động vận 

chuyển hàng hóa trên địa bàn Bắc Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Yên, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 
- Công an huyện; 

- Trung tâm y tế; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2478/SGTVT-VT PT&NL ngày 18/8 của Sở G iao thông 
vận tải về việc thông báo danh sách phương tiện, lái xe, phụ xe đăng ký hoạt động vận 

chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Để tăng cường công tác quản lý phương tiện, lái xe tham gia vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Trên cơ sở danh sách phương tiện, lái xe và đăng 

ký phạm vi hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh, nội tỉnh. Chủ tịch UBND huyện thông 
báo như sau: 

1. Danh sách phương tiện, lái xe đăng ký hoạt động vận chuyển, lưu thônghàng 
hóa trên địa bàn huyện gồm: 9 phương tiện; 9 lái xe (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện 

Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn; xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắcxin phòng Covid -19 
cho lái xe có đăng ký hoạt động vận chuyển hàng hóa trong thời gian sớm nhất. Đặc biệ t 
là cho đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa liên tỉnh và nội tỉnh đến huyện Phù Yên. 

3. Đề nghị Công an huyện 

- Chỉ đạo lực lượng Công an cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông tăng cường tuần 

tra lưu động, giám sát lịch trình di chuyển của các phương tiện vận chuyển hàng hóa đi 
qua địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp dừng đỗ dọc đường, không tuân thủ 

cam kết dừng đỗ xe và quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y  tế , UBND 
tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

- Tăng cường kiểm tra hoạt động giao nhận, trung chuyển, bốc dỡ hàng hóa tại các 
địa điểm tập trung do UBND huyện bố trí, thực hiện các biện pháp phòng, ch ống d ịch 

Covid-19.  Lái xe, người đi cùng trên xe và các thương nhân khi đến mua, bán, bốc, dỡ 
hàng hóa trên địa bàn phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả  âm tính với  SARS-

CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ (kể thì từ khi lấy mẫu), nếu chưa có thìphả i  làm 
Test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. 



2 
 

4. Đề nghị UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Tổ giám sát quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe trên địa bàn, đề xuất ưu tiên 

tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho Tổ giám sát trong thời gian sớm nhất. 

- Hướng dẫn các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe, phụ xe tham gia vận 
chuyển hàng hóa trên địa bàn thực hiện dừng, đỗ, bốc, dỡ hàng hóa tạ i  các đ ịa điểm do 

UBND đã lựa chọn công bố; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với lái phụ xe vận 

chuyển đi, đến trên địa bàn. 

- Tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ xe, lái xe đăng ký đ ềnghị  

cấp và sử dụng Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode hoạt động trên “luồng 
xanh” vận tải theo đúng quy định. 

5. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải hàng hóa: 

Chủ động liên hệ, đăng ký danh sách phương tiện, lái xe và phạm vi hoạt động vận 

chuyển hàng hóa liên tỉnh, nội tỉnh với UBND các huyện. Chỉ được bố trí những phương 
tiện, lái xe trong danh sách đã đăng ký mới được xem xét cho phép thực hiện vận chuyển 

hàng hóa ra, vào địa bàn huyện. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, th ị  trấn quan 

tâm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 

- Lưu:VT, (KTHT). 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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