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V/v tăng cường quản lý người 

lái, thương nhân tham gia hoạt 

động vận chuyển, lưu thông 

hàng hóa trên địa bàn huyện 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:   
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện ; 

- UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Công văn số 2321/UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Sơn La về tăng cường quản lý người lái, thương nhân tham gia hoạt 

động vẩn chuyển, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn , các tổ chức, cá nhân 

thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo  về việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển 

hàng hóa trong tình hình dịch Covid -19 của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 và Công văn số 5187/VPCP -CN ngày 29/7/2021 

của Chính phủ; Chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 1426/UBND-VP ngày 
29/7/2021. 

2. Đối với người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận 

chuyển hàng hóa và thương nhân đi, đến, trở về từ các vùng đang có dịch (tính 

theo phạm vi hành chính cấp xã/phường/thị trấn)  hoặc trường hợp đi, đến, trở về 

từ các địa phương đã được thiết lập vùng cách ly  y tế theo thông báo của cấp có 

thẩm quyền (có hoạt động tiếp xúc với người ở địa phương nêu trên) , khi vào địa 

bàn tỉnh Sơn La phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như sau: 

2.1. Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại huyện Bắc Yên 

- Khai báo rõ địa điểm đến giao hàng, nhận hàng, lịch trình di chuyển, địa 

điểm lưu trú, hạn chế tiếp xúc tại huyện và cam kết thực hiện đúng theo khai báo. 

- Nếu có nhu cầu lưu trú phải đăng ký, khai báo với Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 huyện (Trung tâm Y tế - cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch huyện) để được bố trí nơi lưu trú. Khuyến khích hạn chế lưu trú tại địa 

bàn huyện. 

- Tự theo dõi sức khỏe tại phòng lưu trú, có giám sát của Trạm y tế xã, thị trấn 

và Tổ Covid-19 cộng đồng. 

2.2. Trường hợp có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại huyện Bắc Yên: 



- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà có giám sát 

của Trạm Y tế xã, thị trấn và Tổ Covid-19 cộng đồng, yêu cầu phòng ở tại nhà phải 

thông thoáng, riêng rẽ. Nếu gia đình không đảm bảo điều kiện về phòng thì phải thực 

hiện như người không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện. 

2.3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe, 

cách ly, lưu trú. 

- Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, đau mỏi cơ thể, mất 

khứu giác... thông báo ngay (bằng điện thoại) cho Trạm Y tế xã, thị trấn để được hỗ 

trợ, tư vấn, xem xét chuyển vào cơ sở điều trị.  

- Phòng lưu trú, phòng ở của người tự theo dõi y tế: Tốt nhất là phòng riêng, 

nên cách xa thành viên khác trong gia đình ho ặc trong cùng nơi ở, nơi lưu trú ít nhất 

2m và cách xa khu sinh hoạt chung; phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, 

không sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế dùng chung 

các đồ đạc, vật dụng trong phòng, nếu có điều kiện nên chọn phòng ở cuối dãy, cuối 

hướng gió, xa khu vực đông người qua lại, có nhà vệ sinh, xà phòng rửa tay, nước 

sạch, có thùng rác có nắp đậy. 

2. Trung tâm y tế: Lựa chọn 01 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn...) đủ điều 

kiện về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cho phép hoạt động phục vụ nhu 

cầu lưu trú, ăn nghỉ của người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, người đi 

cùng trên xe và thương nhân được cấp có thẩm quyền cho phép vào huyện. Gửi danh 

sách nhà nghỉ, khách sạn về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 04/8/2021. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Đôn đốc, tổng hợp danh sách nhà 

nghỉ, khách sạn do Trung tâm Y tế đề xuất, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

trước ngày 05/8/2021. 

4. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng công an từ huyện đến các xã, thị trấn 

tăng cường kiểm tra lái xe và thương nhân khi đến mua, bán, bốc dỡ hàng hóa trên 

địa bàn huyện phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 

còn hiệu lực trong 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu). 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Quản lý, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ người điều khiển phương tiện vận 

tải hàng hóa, người đi cùng theo xe và các thương nhân vào đ ịa phương từ vùng 

đang có dịch hoặc đã được thiết lập vùng cách ly y tế theo thông báo của cấp có 

thẩm quyền, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch đối với nhóm 

công dân này. 



- Nắm chắc tình hình dịch trên địa bàn, thường xuyên báo cáo UBND huyện 

về kết quả thực hiện. 

6. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống 

dịch bệnh của lái xe, người đi cùng trên xe và các thương nhân theo nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT (Thành), 

                     CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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