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Số:           /SGTVT-QLVT 

V/v lưu thông hàng hóa trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2021 

  

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 

73/TB-UBND ngày 24/02/2021 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc 

họp trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn thành phố về công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

 Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, chủ phương tiện: 

+) Thực hiện nghiêm Thông báo số 73/TB-UBND ngày 24/02/2021 về 

kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tại cuộc họp trực tuyến với các quận, 

huyện trên địa bàn thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

trong đó: 

- Các phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông trên Quốc lộ 5 

(khuyến khích các phương tiện không nhận, trả hàng tại Hải Dương không đi 

qua Quốc lộ 5). 

- Các phương tiện vận tải hàng hóa từ Hải Dương vào thành phố Hải 

Phòng phải có hợp đồng, đơn hàng (nơi sản xuất, nơi giao hàng, nơi nhận 

hàng,…); các lái xe và phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính đối với virus 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR tại các đơn vị đã được Bộ Y tế cho phép 

thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 trong thời gian 05 ngày gần nhất. 

- Đối với các lái xe và phụ xe chở hàng từ Hải Phòng đi các địa phương 

khác phải có Giấy xác nhận ghi rõ tên lái xe và phụ xe của chủ phương tiện 

hoặc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thực hiện nghiêm các biện pháp 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải Hải Dương; 

- Công an thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Hiệp hội Vận tải Hải Phòng; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, bãi đỗ xe trên địa bàn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải Phòng, An ninh Hải Phòng; 

- Các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý vận tải, Thanh tra Sở Giao 

thông vận tải. 
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Các phương tiện không trả, 

nhận hàng tại Hải Dương thì không được dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Các chủ phương tiện, chủ giao nhận hàng giám sát việc lái xe, phụ xe áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phải chịu trách nhiệm 

khi lái xe, phụ xe làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển và 

giao nhận hàng hóa. 

+) Tiếp tục thực hiện nghiêm Văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển 

hàng hóa: người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phải ghi chép lại 

hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông 

thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ phương tiện, hạn chế tiếp xúc với 

người khác, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; Tổ chức xét 

nghiệm SARS-COV-2 hai lần cho người điều khiển phương tiện vận chuyển đi 

ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu ổ dịch (vào thời điểm trước khi đi và khi quay 

về) tại các cơ sở xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 

585/SYT-NVY ngày 19/02/2021 (đính gửi kèm theo). 

+) Chủ phương tiện có trách nhiệm bố trí nơi ở tập trung cho lái xe; tiếp 

tục thực hiện nghiêm việc báo cáo danh sách phương tiện, lái xe, phụ xe về Sở 

Giao thông vận tải (qua địa chỉ email: phongqlvthp@gmail.com) và phải chấp 

hành việc giám sát nơi ở của các Tổ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở các thôn, 

tổ dân phố trên địa bàn theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/02/2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. 

2. Đề nghị Hiệp hội Vận tải Hải Phòng, các đơn vị quản lý, khai thác bãi 

đỗ xe hàng hóa tuyên truyền nội dung văn bản này đến các doanh nghiệp, 

nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố, 

ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

- Sở Giao thông vận tải Hải Dương phối hợp thông báo nội dung văn bản 

đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện. 

- Công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan để triển khai thực hiện; chỉ đạo các Tổ kiểm soát dịch bệnh ở các thôn, 

tổ dân phố giám sát công dân tại nơi cư trú, kịp thời phát hiện các trường hợp 

lái xe có dấu hiệu nhiễm bệnh để đưa đi cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét 

nghiệm. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải 

Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng phối hợp tuyên truyền nội dung 

văn bản này tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, thực hiện. 

mailto:phongqlvthp@gmail.com
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4. Giao Thanh tra Sở, Phòng Quản lý vận tải kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện của các đơn vị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.. 

5. Đối với các nội dung không đề cập tại văn bản này, vẫn thực hiện theo 

các văn bản chỉ đạo trước đây. 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị các đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:               
- BGTVT, TCĐBVN; (để 
- UBND TP ;                   b/cáo) 
- Như trên (để thực hiện); 

- GĐ, Các PGĐ Sở; 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VP, QLVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 
 

Phạm Văn Huy 
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