
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN  

 

Số:            /UBND-VP 
 
 

V/v tăng cường quản lý phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với lái 

xe, phụ xe tham gia vận chuyển, 

lưu thông hàng hóa  

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 2393/UBND-KGVX ngày 06/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về tăng cường quản lý phòng, chống Covid -19 đối với lái 
xe, phụ xe tham  gia vận chuyển, lưu thông hàng hóa ; Thông báo số 451 /TB-

VPUB ngày 06/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về Kết luận 
của đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, tại buổi làm với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-
19 huyện Phù Yên, huyện Bắc Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện 
các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid -19, các Bộ, 

ngành Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy,  Thường trực, Ban 
Thường vụ huyện ủy, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 25/7/2021 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -

19 và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng, chống dịch Covid -19. 

2. Kiểm soát chặt chẽ tất cả lái xe, phụ xe, người đi cùng trên các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh khi vào địa bàn huyện Bắc Yên. 

- Tất cả lái xe, phụ xe đến hoặc trở về Bắc Yên chỉ được vào huyện khi có 

kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 
72 giờ, nếu chưa có thì phải làm Test nhanh kháng nguyên với Covid-19 và phải 

tự chi trả phí xét nghiệm .  

- Tất cả lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa đi , đến, trở về từ các vùng đang có 

dịch (tính theo phạm vi hành chính cấp xã/phường/thị trấn ) hoặc từ các địa 
phương đã được thiết lập vùng cách ly y tế theo thông báo của cấp có thẩm quyền 

phải ăn, nghỉ tập trung tại cơ sở lưu trú hoặc nơi do doanh nghiệp vận tải bố trí 
được UBND huyện chấp thuận. Chịu sự kiểm soát y tế phòng, chống dịch Covid -

19 như trong khu cách ly tập trung. Không được về sinh hoạt tại gia đình, cộng 
đồng khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương . 

- Tất cả lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa  của các doanh nghiệp vận tải đi, 

đến, trở về từ các tỉnh khác do doanh nghiệp vận tải bố trí được UBND huyện 
chấp thuận đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19, chịu sự giám sát 



thường xuyên của Tổ Covd-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 các xã, thị trấn. 

- Lái xe, phụ xe tư nhân (Hộ gia đình) vận tải hàng hóa đi, đến, trở về từ 
các tỉnh khác phải đăng ký địa điểm ăn nghỉ tại cơ sở lưu trú được UBND huyện 
chấp thuận đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
huyện về việc kiểm soát các lái xe, phụ xe, người đi cùng trên các phương tiện 

vận chuyển hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy  định phòng, chống dịch 
thuộc địa bàn quản lý. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tham mưu cho UBND huyện Quyết định chấp thuận các cơ sở lưu trú 

(nhà nghỉ, khách sạn, khu nhà ở của doanh nghiệp vận tải, chủ xe)  cho lái xe, phụ 
xe đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch, ưu tiên các cơ sở xa khu dân cư, có 

bãi đỗ xe, có giá thuê phòng hợp lý (có giảm giá so với mặt bằng chung khi không 
có dịch Covid-19). Phải bố trí khu nghỉ riêng cho lái xe, phụ xe đến từ địa bà n có 

dịch và tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch như tại khu cách ly y tế 
tập trung. 

Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải có lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa 
trở về từ các tỉnh khác và nội tỉnh đến huyện Phù Yên phải đăng ký cơ sở ăn, 
nghỉ, lưu trú cho lái xe, phụ xe. 

- Hướng dẫn các chủ xe đăng ký hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. 
Tổng hợp danh sách, quản lý các phương tiện, lái xe, phụ xe trên địa bàn có hoạt 

động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh và nội tỉnh đến huyện Phù Yên. Tham mưu 
cho UBND huyện báo cáo với Sở Giao thông vận tải trước ngày 13/8/2021. 

- Bố trí các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng (kho, bến, bãi, cơ sở 
sản xuất…) trên địa bàn nhằm hạn chế tiếp xúc giữa lái xe, phụ xe với người giao 

nhận hàng và dân cư địa phương. Phối hợp với Trạm kiểm soát liên ngành phòng, 
chống dịch để nắm thông tin phương tiện, lái xe, phụ xe đến, đi qua địa bàn để 

quản lý theo quy định. 

- Hàng ngày báo cáo UBND huyện về công tác quản lý lực lượng lái xe trên 

địa bàn. 

4. Trung tâm Y tế huyện 

 -  Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19, định kỳ lấy mẫu xét nghiệm bằng 

kỹ thuật RT-PCR cho lái xe, phụ xe, người phục vụ tại các khu lưu trú của lái xe, 
phụ xe trên địa bàn. 

- Triển khai đón công dân trở về từ vùng có dịch thuộc địa bàn quản lý tại 
Trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 để cách ly theo quy định.  

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 huyện xem xét 
thiết lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn. theo thẩm 

quyền được giao.  

- Đề xuất 01 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn...) đủ điều kiện về phòng, 



chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ưu tiên các cơ sở xa khu dân cư, có bãi đỗ xe, có 
giá thuê phòng hợp lý. Gửi về UBND huyện trước ngày 11/8/2021. 

5. Công an huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện vận 
chuyển hàng hóa trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất với Sở G iao 
thông vận tải xử lý đối với các phương tiện, người lái xe vi phạm.  

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông-Văn hóa; 
Tăng cường công tác tuyên truyền  

7. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo các lực lượng Công an, Dân quân, Tổ 
covid-19 cộng đồng, kiểm soát các lái xe, phụ xe, người đi cùng trên các phương 

tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống 
dịch thuộc địa bàn quản lý . Quản lý, giám sát y tế tại các khu lưu trú cho lái xe, 

phụ xe, người đi cùng phương tiện giao thông . Xử lý nghiêm theo quy định và 
đình chỉ hoạt động (hoạt động lưu trú và hoạt động vận chuyển hàng hóa) . 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
khẩn trương triển khai thực hiện ./.  

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

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Lê Văn Kỳ 
  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-06T17:19:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Văn Kỳ<kylv.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-06T17:25:23+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-06T17:25:31+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-06T17:25:45+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




