
UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG 

Số:   3238 /SGTVTXD-QLVT 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-
BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ GTVT 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 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày  27  tháng 08 năm 2021  

Kính gửi: 

 

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ GTVT 

về việc 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; văn bản số 

6156/TCĐBVN-ATGT ngày 27/08/2021 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc 
bảo đảm lưu thông trên toàn bộ mạng lưới đường bộ phục vụ vận tải trong thực hiện 
phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai: văn bản số 
4072/UBND-QLĐT ngày 25/08/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1570/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ GTVT; văn bản số 4089/UBND-VX 
ngày 26/08/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; 4134/UBND-NLN ngày 27/08/2021 về việc tiêu thụ nông sản. 
 Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả trong hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô, vận chuyển người và hàng hóa được thông suốt, an toàn để bảo vệ sức 
khỏe, phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm ùn 

tắc giao thông khi các địa phương áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch khác nhau.  
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau: 
 1. Chủ động xây dựng kế hoạch vận tải, phương án huy động phương tiện vận 
chuyển, người lái xe, nguyên vật liệu, vật tư phụ tùng của đơn vị mình, nắm bắt thông 

tin về luồng tuyến, hành trình, các chốt kiểm soát dịch, các quy định về kiểm soát 
dịch đối với phương tiện và người trên phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch; các cơ 

sở y tế, các chốt kiểm soát dịch có xét nghiệm SARS-CoV-2 trên hành trình; nơi xếp 
dỡ hàng hóa; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho người trên phương tiện để đảm 

bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch; 
2. Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid- 

19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn 
bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy 

định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông 
và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời gian phòng, chống dịch theo 

Hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ GTVT. 
(có Hướng dẫn tại Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2021 của Bộ 

GTVT gửi kèm theo) 
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3. Địa điểm lưu trú tạm thời, địa điểm giao nhận, xếp dỡ hàng hoá phải đảm 
bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá 

trình người trên phương tiện lưu trú, giao nhận hàng hoá. 
4. Người trên phương tiện phải: 
a) Thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế 

và phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển; 
đồng thời khai báo trên địa chỉ suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; 

b) Thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch Covid- 
19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021, Văn 

bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có liên quan và các quy 
định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy định về tổ chức giao thông 

và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải trong thời kỳ phòng, chống dịch theo 
Hướng dẫn tạm thời này. 

 Yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;                             
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh;  
- UBND tỉnh;      
- Ban ATGT tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- Ban QL Khu kinh tế tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- Các chốt kiểm soát dịch Covid-19; 
- Trang thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT (Thành).                              
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

 
Nguyễn Quốc Huy 
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(phối hợp) 
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