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 UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số: ......../SGTVT-QLVTPTNL 
V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong 

hoạt động vận chuyển hàng hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày ...... tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa bàn 

 

Trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng tại 

nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép vừa 

chống dịch vừa phát triển kinh tế, đồng thời để bảo vệ thành quả trong phòng, 

chống dịch Covid-19 của tỉnh Nam Định, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nam 

Định yêu cầu các đơn vị vận tải hàng hóa thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu chung về phương tiện, người điều 

khiển phương tiện, hàng hóa, các thông tin cần cung cấp: 

- Phương tiện phải có đầy đủ giấy tờ theo quy định, đáp ứng đầy đủ các 

quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp về  các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe, hàng hóa trên xe phải đảm 

bảo an toàn phòng dịch. 

2. Về trình tự, thực hiện vận chuyển hàng hóa 

- Đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe 

thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy và 

thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

- Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Thông báo số 143/TB-

UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định. 

3. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải 

- Giám sát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa phải luôn luôn áp dụng các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm khi để lái xe, 

người xếp, dỡ làm lây lan dịch Covid-19 trong quá trình vận chuyển và giao 

nhận hàng hóa.  

- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hành trình của phương tiện và người 

điều khiển phương tiện qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình theo quy định 

để thông báo cho cơ quan chức năng hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 

-19 tại địa phương khi cần thiết. 

- Trực tiếp trao đổi và thống nhất với các chủ hàng, đơn vị cung cấp hàng 

hóa, các địa điểm bốc xếp dỡ hàng hóa…về giá cả, chi phí hỗ trợ, các yêu cầu về 

tài chính, kế toán nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo yêu 

cầu của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan. 
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- Yêu cầu lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe ký cam kết thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Yêu cầu lái xe: 

+ Trong quá trình vận chuyển thực hiện việc ghi chép lại hành trình vận 

chuyển, các điểm dừng nghỉ dọc đường, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; 

đảm bảo thông thoáng phương tiện, không sử dụng điều hòa, thường xuyên mở 

cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong 

suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên). 

+ Trong thời gian phương tiện chờ lấy hàng hoặc bốc, xếp, dỡ hàng; khi 

di chuyển khỏi điểm hoặc khu vực giao, nhận hàng hóa phải thông báo cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại đó về thời gian, địa điểm, số điện thoại 

liên lạc; không đến các khu vực tập trung đông người; giữ khoảng cách an toàn 

1,5 - 2m khi bắt buộc phải tiếp xúc với người khác để phục vụ công tác phòng 

chống dịch và truy vết khi cần thiết. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông 

tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. 

Sở GTVT Nam Định yêu cầu các đơn vị vận tải nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Nam Định; 

- UBND các huyện, Tp Nam Định; 

- Sở Y tế tỉnh Nam Định; 

- Sở Công thương tỉnh Nam Định; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Lưu: QLVT-PTNL, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    Đinh Xuân Hùng 
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