UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-KGVX

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

V/v tổ chức giao thông, kiểm soát
phòng, chống dịch COVID-19 đối
với hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Kính gửi:
- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1102/CĐTTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID19 trên toàn quốc; Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao
thông vận tải 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 COVID19; Công điện số 18/CĐ-BGTVT ngày 24/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc
kiểm tra, xử lý vướng mắc trong tổ chức giao thông nhằm tạo thuận lợi cho công
tác vận chuyển hàng hóa, nhu cầu đi lại của người dân thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ; Công điện số 19/CĐ-BGTVT ngày 25/9/2021 của Bộ Giao thông
vận tải về việc tổ chức kiểm tra, xử lý và chấm dứt ngay trình trạng ùn tắc giao thông
tại các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến giao thông đường bộ; để đảm bảo tính
thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương; UBND tỉnh
yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức giao thông, kiểm soát phòng,
chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô qua địa bàn tỉnh
trong thời gian đến, cụ thể như sau:
1. Công an tỉnh
1.1. Kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch
bệnh COVID-19:
a) Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa có hành trình đi ngang qua địa bàn
tỉnh Quảng Nam:
- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa đã được cấp Giấy nhận diện xe ưu tiên hoạt
động trên luồng xanh (có mã QR Code) có hành trình đi ngang qua địa bàn tỉnh
Quảng Nam (không vào nội tỉnh) thì hướng dẫn đi theo đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi hoặc đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - Quốc lộ 14B để di
chuyển qua khỏi địa phận tỉnh Quảng Nam.
- Trường hợp không có Giấy nhận diện (mã QR Code) nhưng lái xe, người trên
xe xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) và cam kết lưu thông đúng
lộ trình thì được phép di chuyển qua khỏi địa phận tỉnh Quảng Nam.
- Trường hợp không xuất trình được bản chính Giấy chứng nhận kết quả xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ) và chưa khai báo
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y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại chốt kiểm soát
dịch (không để xe dừng đỗ trên đường), để kiểm tra và xử lý theo quy định về phòng,
chống dịch. Nếu âm tính thì được phép di chuyển, trường hợp dương tính với SARSCoV-2 thì tổ chức cách ly, điều trị theo quy định.
- Trường hợp xe đã đến các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại
Km1026+400 Quốc lộ 1 thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; chốt kiểm soát
dịch bệnh COVID-19 tại Km 943 + 300 Quốc lộ 1 thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã
Điện Bàn thì thực hiện như sau:
+ Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km1026+400 Quốc lộ 1 thuộc
xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đi theo Quốc lộ 1 (Km1012), rẽ trái theo đường
nối từ Quốc lộ 1 tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành lên đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi để đi trên tuyến đường này.
+ Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km943+300 Quốc lộ 1 thuộc
xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn đi theo Quốc lộ 1 (qua Quốc lộ 1 cũ) rẽ phải
lên ĐT 609 (đến Km 9+400) tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn để đi lên đường cao
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
b) Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa đi vào tỉnh Quảng Nam:
- Trường hợp xe ô tô có Giấy nhận diện xe ưu tiên hoạt động trên luồng xanh
(mã QR Code) thì lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị
chuyên dụng quét mã QR Code trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông
tin về phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành
trình vận chuyển; sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì
cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch.
- Trường hợp xe ô tô không có Giấy nhận diện (mã QR Code) nhưng lái xe và
người trên xe xuất trình bản chính Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm), có giấy vận tải
(giấy vận chuyển) của các đơn vị kinh doanh vận tải hoặc lệnh điều động xe nội bộ
của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công; trong đó, khai báo rõ địa điểm
giao hàng, nhận hàng, lịch trình di chuyển và xác nhận của tổ chức, cá nhân nơi giao,
nhận hàng (trừ trường hợp xe vận tải nội bộ của đơn vị sản xuất kinh doanh, đơn vị
thi công); 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 hoá đi theo xe) và đã khai báo y tế thì cho phương tiện lưu thông
qua chốt kiểm soát dịch; yêu cầu lái xe và người trên xe tuân thủ nguyên tắc “01 cung
đường, 02 địa điểm”.
- Trường hợp xe ô tô không có Giấy nhận diện (mã QR Code) và lái xe, người
trên xe không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn
hiệu lực, chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra phương
tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường); tổ chức lấy mẫu xét
nghiệm SARS-CoV-2 cho người điều khiển phương tiện và người trên xe bằng
phương pháp Test nhanh kháng nguyên, đồng thời yêu cầu khai báo y tế, nếu âm tính
thì được phép đi vào, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phải tổ chức cách ly,
điều trị theo quy định.
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1.2. Đối với xe ôtô vận chuyển hàng hóa đi đến Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh
Quảng Ngãi có Giấy nhận diện (mã QR Code) thì cho phép xuống tại nút giao cao
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành để đi thẳng đến Khu
Kinh tế Dung Quất nhưng yêu cầu lái xe phải cam kết không dừng, đỗ và có xét
nghiệm SARS-CoV-2 âm tính theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu
để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
1.3. Đối với xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia
a) Đối với xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia đi qua địa bàn tỉnh
Quảng Nam:
Hướng dẫn lái xe đi vào đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc đi theo
Quốc lộ 14B đi đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông để di chuyển qua khỏi địa phận
tỉnh Quảng Nam.
b) Đối với xe ô tô vận chuyển công nhân, chuyên gia đi/đến địa bàn tỉnh
Quảng Nam phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lái xe, người phục vụ trên xe, công nhân, chuyên gia đi trên xe phải có
Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp
RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng 72 giờ, kể từ khi
lấy mẫu), khai báo y tế tại chốt kiểm dịch.
- Có thông báo của đơn vị tổ chức vận chuyển công nhân, chuyên gia gửi cho
Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19
của tỉnh Quảng Nam; danh sách công nhân, chuyên gia đi trên xe, nơi công tác,
hành trình di chuyển…
- Xe phải đảm bảo vận chuyển tối đa không quá 50% sức chở của phương
tiện và không quá 20 người/chuyến (kể cả người điều khiển), ngồi xen kẽ, cách
hàng ghế, đảm bảo giữ khoảng cách và đeo khẩu trang đúng quy định.
- Lái xe khi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường thực hiện nghiêm
nguyên tắc “01 cung đường, 02 địa điểm”; không được dừng, đỗ (trừ trường hợp
khẩn cấp); mang theo danh sách và kiểm soát chặt chẽ người đi xe; tuân thủ và chấp
hành nghiêm yêu cầu của cơ quan chức năng về kiểm tra, xử lý vi phạm trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
1.4. Trên các tuyến giao thông: Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên
tuyến, kiểm tra đối với các xe có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 và an toàn giao thông; đồng thời, đảm bảo tuyệt đối không để ùn
tắc giao thông trên tuyến.
1.5. Xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe
và người điều khiển xe vận tải hàng hóa vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 (bị phát hiện trong quá trình kiểm tra tại địa điểm tập kết, trung chuyển
hàng hóa hoặc trên tuyến).
1.6. Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương
chủ động xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định.
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2. Sở Y tế:
- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với trường hợp người điều
khiển phương tiện và người trên xe không xuất trình được bản chính Giấy chứng
nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72
giờ) hoặc chưa khai báo y tế quy định tại Điểm b, Khoản 1.1, Mục 1 nêu trên; tại các
địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, khu
công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu…). Riêng tại chốt 5 (Dốc Sỏi, huyện Núi
Thành), đề nghị bố trí lực lượng lấy mẫu xét nghiệm 24/24.
- Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị vận chuyển người về từ vùng có
dịch theo quy định tại Phần 5, Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021
của Bộ Giao thông vận tải.
- Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người điều khiển xe và nhân
viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên xe vận tải hàng hóa theo chỉ đạo của Bộ Y tế
tại Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021.
3. Sở Giao thông vận tải
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm đối với các đơn vị có phương tiện
được cấp giấy nhận diện phương tiện QR Code hoạt động trên luồng xanh.
- Xây dựng kế hoạch vận tải đảm bảo huy động kịp thời đơn vị vận tải,
phương tiện phục vụ cho hoạt động phòng, chống dịch (bao gồm vận chuyển người,
hàng hóa, trang thiết bị) theo yêu cầu của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
bệnh COVID-19 tỉnh.
- Cập nhật Luồng xanh của tỉnh Quảng Nam do UBND tỉnh công bố tại
Thông báo số 340/TB-UBND ngày 16/8/2021 và Luồng xanh nội huyện do UBND
cấp huyện công bố kết nối vào Luồng xanh Quốc gia trên phần mềm kê khai thông
tin giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng chống dịch
bệnh COVID-19 tại địa chỉ https://vantai.drvn.gov.vn.
- Phân công lực lượng Thanh tra giao thông tham gia tại các chốt và chịu
trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn, xử lý phương tiện “luồng xanh” vi phạm.
- Thông báo đến các doanh nghiệp vận tải biết quy định của UBND tỉnh
Quảng Nam về lưu thông đối với phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh để doanh
nghiệp, người điều khiển phương tiện biết, thực hiện.
4. Sở Công Thương
4.1. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý
các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh thực hiện kiểm tra xe ô tô vận chuyển
hàng hóa khi ra, vào các địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa (cảng,
bến, nhà ga, kho, bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất...) đảm bảo tuân thủ đầy đủ
các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19, không gây ùn tắc giao thông, cụ thể:
- Tại Khu vực giao nhận hàng hóa, phải đảm bảo các điều kiện về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19. Trong khu vực giao nhận hàng, mọi người giữ khoảng
cách; luôn đeo khẩu trang; sát khuẩn tay thường xuyên; phun khử trùng định kỳ.
Thực hiện khử khuẩn bề mặt hàng khi giao nhận hàng; bố trí lực lượng giám sát,
thực hiện khai báo y tế tất cả những người giao nhận hàng; xây dựng phương án xử
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lý khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và bố trí khu vực cách
ly an toàn; người phục vụ tại khu vực giao nhận hàng phải được lập danh sách theo
dõi và Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 định kỳ 03 ngày/lần.
- Trường hợp không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch thì phải thực hiện
việc giao nhận tại điểm trung chuyển hàng hóa do địa phương công bố.
5. UBND các huyện, thành phố, thị xã:
5.1 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và chỉ cho phép
giao, nhận hàng hóa tại các địa điểm của các đơn vị sản xuất kinh doanh đảm bảo
các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19. Tại khu vực giao, nhận hàng hóa,
phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quy định tại
Khoản 4.1, Mục 4, Công văn này.
5.2. Quản lý, giám sát đối với người trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa từ các
địa phương khác đến: Yêu cầu 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 có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa
tay thường xuyên bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây; sử dụng các phương tiện thông
tin để liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp; giao hàng xong phải khẩn trương di chuyển
ra khỏi địa bàn tỉnh Quảng Nam (nếu ở lại, đơn vị (người) giao nhận hàng hoá chủ
động bố trí địa điểm, nơi nghỉ, lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện trong thời
gian chờ xếp, dỡ hàng hoá đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định).
5.3. Quán triệt các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, điểm giao nhận hàng hóa,
đơn vị thi công các công trình trọng điểm thuộc địa phương quản lý... phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật về bảo đảm toàn bộ công nhân, chuyên gia khi lưu
thông bắt buộc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo
quy định; lập danh sách công nhân, chuyên gia; danh sách phương tiện, lái xe, nhân
viên phục vụ (nếu có) tham gia vận chuyển.
5.4. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với đơn vị
tổ chức đưa, đón công nhân, chuyên gia và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các văn bản của UBND/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 ban hành trước đây không phù hợp với Công văn này thì thực hiện theo
văn bản này.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các ngành, đơn
vị, địa phương liên quan thông tin, phản ảnh kịp thời về Sở Giao thông vận tải để
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (b/c);
- Tổng cục Đường bộ VN;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- BCD cấp tỉnh PCD Covid-19;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL các Khu kinh tế và Khu công
nghiệp tỉnh Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, KTN, KGVX.
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