
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 
Số:              /BGTVT-VT 

V/v triển khai Chỉ thị số 27/CT-

TTg ngày 03/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
\ 
 

            Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 
 

 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, 

Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế 

GTVT, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý xây dựng và Chất 

lượng công trình giao thông; 

- Sở GTVT, GTVT - XD các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 

03/10/2021 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Chỉ thị số 27/CT-TTg), Bộ Giao thông vận tải 

(GTVT) yêu cầu các cơ quan nêu trên khẩn trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải 

Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế GTVT, Đăng 

kiểm Việt Nam, Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao tại các Quyết định 

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động 05 lĩnh 

vực vận tải trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ trưởng Bộ GTVT1. 

2. Sở GTVT, GTVT-XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:  

a) Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; tiếp tục thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại các Quyết định Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm 

soát dịch đối với hoạt động 05 lĩnh vực vận tải trong thời gian phòng, chống dịch 

COVID-19 của Bộ trưởng Bộ GTVT nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, phục vụ 

tốt cho quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh; 

                                                           
1 (1) Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT 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; (2) Quyết 

định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, 

kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; (3) Quyết định 

số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm 

soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; (4) Quyết định số 1594/QĐ-

BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận 

tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; (5) Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng 

phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 
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b) Tổ chức tiền kiểm, hậu kiểm các phương tiện vận tải theo đúng chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 về việc vận 

chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19; Văn 

bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận 

lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch COVID-19 và Công điện số 

1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc; 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của tập 

thể, cá nhân không thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ về lưu thông, vận tải hàng hóa. 

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục, các Cục chuyên ngành và Sở GTVT, GTVT-

XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Thanh tra Bộ; 

- Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, VTải (Phongdq, 3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 
Lê Đình Thọ 
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