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Kính gửi:   
- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

  

 

Thực hiện Công văn số 3131/UBND-KT ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với lái xe, người 

trên phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, trở về, đi qua địa bàn huyện; Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, người 

điều khiển phương tiện và người trên phương tiện vận tải hàng hóa khi đến, về, 

đi qua địa bàn huyện Bắc Yên thực hiện nghiêm các quy định sau: 

1. Lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa (phụ xe, nhân viên 

bốc dỡ...) ra, vào địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo quy định đối với từng cấp 

độ phòng, chống dịch. Yêu cầu lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng 

hóa phải thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất 

trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị 

phù hợp hoặc bản giấy) khỉ có yêu cầu kiểm tra. 

2. Lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào khu vực có 

dịch không phải cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn tại các văn bản: Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về 

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

văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, 

chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa; Quyết định số 1570/QĐ- 

BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về ban hành hướng dẫn tạm 

thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: 

2.1.Tại Trạm kiểm soát  phòng, chống Covid-19 huyện  

- Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa có Giấy nhận diện phương 

tiện có mã QR (gọi tắt là Giấy nhận diện), các trường hợp sau khi được quét mã 
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QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu (Thông tin về chủ xe, loại xe; thông 

tin của lái xe và người trên phương tiện: Họ và tên, sổ điện thoại, ngày sinh, 

CMND/CCCD, giấy phép lải xe, giấy xét nghiệm Covid-19; thông tin về hành 

trình: Nơi đỉ, nơi đến, lộ trình di chuyến; loại hàng hóa vận chuyến)',  trường 

hợp thông tin chưa đầy đủ, chính xác nhưng người trên phương tiện xuất trình 

được bản chính Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với SARS-COV-2 (gọi tắt 

Giấy xét nghiệm) còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiến 

phương tiện) Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đổi với 

người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo), khai báo y tế 

đẩy đủ và tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ 

https://vantai.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng Luồng xanh. 

- Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa không có Giấy nhận diện 

hoặc Giấy nhận diện đã hết hiệu lực: Người trên phương tiện xuất trình được 

bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều 

khiển phương tiện) Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối 

với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo)  và đã khai 

báo y tế đầy đủ. 

2.2.Tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa 

- Phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 

còn hiệu lực (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được 

thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu)  đối với người điều khiển phương 

tiện, nhân viên phục vụ đi cùng khi ra, vào các địa điểm này. Thực hiện xét 

nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 (nếu chưa có Giấy xét 

nghiệm hoặc Giấy xét nghiệm hết hiệu lực) và tự trả chi phí xét nghiệm. 

- Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ghi chép đầy đủ 

hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thực hiện nghiêm 

nguyên tắc 5K và khử khuẩn phương tiện hàng ngày. 

- Đối với người trên phương tiện vận tải: hạn chế rời khỏi cabin của xe; 

trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm "nguyên tắc 5K"; giữ 

khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với người khác; thực hiện sát 

khuẩn bằng dung dịch có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên bằng 

xà phòng ít nhất 30 giây; sử dụng phương tiện điện thoại để liên lạc, hạn chế tiếp 

xúc trực tiếp. Trường hợp người trên phương tiện vận tải hàng hóa không tiếp 

tục tham gia vận chuyển, áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định 

chung đối với các công dân. 

- Đối với đơn vị (người) giao, nhận hàng hóa tại địa bàn: phải cam kết 

thực hiện nghiêm: "Nguyên tắc 5K"; không tiếp xúc trực tiếp với người trên 

phương tiện; chủ động bố trí địa điểm nghỉ ngơi tạm thời cho người trên phương 

tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định trong trường hợp thời 

https://vantai.drvn.gov.vn/
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gian chờ xếp dỡ hàng hóa kéo dài; thông báo thời gian, địa điểm giao, nhận hàng 

với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, thị trấn. 

3. Đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa thường 

xuyên phải vận chuyển hàng hóa vào các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT- 

TTg: Ngoài các điều kiện quy định tại mục 2 Công văn này, phải đảm bảo có 

chỗ ở riêng biệt (nhà nghỉ, khách sạn...do UBND huyện cho phép) và khai báo 

với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn khi về đến nơi ở.  

4. Đối với lái xe, người trên phương tiện vận tải hàng hóa từ các tỉnh, 

thành phố, địa bàn khác vào huyện Bắc Yên. 

- Đối với phương tiện có Giấy nhận diện: chỉ giao nhận hàng hóa tại các 

địa điểm đã đăng ký theo thông tin trên Giấy nhận diện phương tiện. 

- Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện: thực hiện đăng ký điểm 

giao nhận hàng hóa tại các Trạm kiểm soát phòng, chống dịch và chỉ giao, nhận 

hàng tại nơi đã đăng ký. 

- Khai báo y tế bắt buộc theo quy định của Bộ Y tế; quá trình di chuyển, 

các trạm dừng chân, lái xe và những người trên xe phải cam kết chỉ dừng đỗ và 

hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp khi giao hàng, tiếp nhiên liệu. Trường hợp 

rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”. 

5. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong quá trình vận hành 

hệ thống Google Sheets để quản lý người, phương tiện vào địa bàn. Phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, căn cứ thông tin người, phương tiện vận tải 

hàng hóa được trích xuất về địa bàn xã, thị trấn (trên hệ thống Google Sheets) 

tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các phương tiện vận tải 

hàng hóa đến địa bàn để giao nhận, xếp dỡ hàng hóa theo quy định của Bộ Giao 

thông vận tải tại Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát đối với các xã, thị trấn trong công tác hậu kiểm phương tiện vận tải 

hàng hóa trên địa bàn và nhập kết quả thực hiện vào hệ thống Google Sheets. 

- Rà soát, bố trí địa điểm thuận lợi cho lái xe và người trên phương tiện 

trong thời gian chờ dừng đỗ để thực hiện kiểm tra và cơ sở lưu trú tập trung cho 

các lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa đến, về từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 

16; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh, tiểu thương, người nhận hàng trên địa 

bàn cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tập 

kết, trung chuyển, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa. 

6. UBND các xã, thị trấn 
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Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch ngay 

tại xã, thị trấn; đảm bảo mỗi xã, thị trấn phải thật sự là “pháo đài”; mỗi người 

dân phải thật sự là “chiến sĩ’ trong công tác phòng, chống dịch. 

Thành lập Tổ kiểm tra giám sát tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao 

nhận, xếp dỡ hàng hóa và cơ sở lưu trú tập trung cho các lái xe, phụ xe vận tải 

hàng hóa vào địa phương;Bố trí lực lượng tại các điểm trung chuyển, tập kết, 

giao nhận hàng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

thẩm quyền. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo với Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống Covid-19 huyện (01 tuần/01 lần). 

 Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn 
khẩn trương, nghiêm túc 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), 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
Thào A Mua 
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