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V/v hướng dẫn tạm thời về hoạt
động vận tải bằng xe ô tô trong thời
gian phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:

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

Thực hiện Quyết định số 1570/QĐ-SGTVT 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 văn số 6311/TCĐBVN-VT ngày 01/9/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt
Nam về việc triển khai thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Quyết định
1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021, Thông báo số 118/TB-BCĐ ngày 01/9/2021
của BCĐ Cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về kết luận của đồng chí
Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19
tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh
COIVD-19, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời hoạt động vận chuyển
người và hàng hóa trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trong thời gian
phòng, chống dịch
1.1.Yêu cầu chung
a) Đơn vị vận tải:
- 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;
- 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 tạm thời của Bộ Giao thông vận tải;
- Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
4835/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 về việc vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn
tỉnh Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Công văn 5101/UBNDKGVX ngày 07/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa
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ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến
ngày càng phức tạp và yêu cầu tại các chốt kiểm soát dịch.
b) 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.
c) Người trên phương tiện phải:
- 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 https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.
- 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 của Bộ Giao thông vận tải.
- Chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
4835/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 về việc vận chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn
tỉnh Quảng Nam trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Công văn 5101/UBNDKGVX ngày 07/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa
ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến
ngày càng phức tạp và yêu cầu tại các chốt kiểm soát dịch.
1.2. Trước khi thực hiện vận chuyển
a) Đơn vị vận tải thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể dưới đây:
- Kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật của phương tiện; kiểm tra giấy phép lái
xe; các giấy tờ khác theo yêu cầu quản lý của đơn vị và giao nhiệm vụ vận chuyển
cho lái xe;
- Trang bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy cho
người trên phương tiện;
- Kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đảm bảo toàn bộ người
trên phương tiện phải có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực và kê khai y tế
trước chuyến đi;
- Đối với xe có Giấy nhận diện, thực hiện kê khai lại hoặc giao người trên
phương tiện kê khai lại khi có thay đổi thông tin so với kê khai ban đầu.
b) Người trên phương tiện thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể
dưới đây:
- Có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, 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
khai báo y tế theo quy định;
- Lái xe nhận nhiệm vụ và tiếp nhận thông tin về chuyến đi: số người đi theo
xe, thời gian thực hiện, hành trình vận chuyển, địa điểm giao nhận hàng hoá, địa
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điểm nghỉ ngơi, địa điểm dự kiến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên hành
trình, thực hiện kiểm tra đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện;
- Mang theo quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy;
- Đối với xe có Giấy nhận diện, sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị
chuyên dụng để quét mã QR trên phương tiện, cập nhật thông tin của Giấy xét
nghiệm còn hiệu lực theo hướng dẫn trên phần mềm.
1.3. Khi xe hoạt động trên đường
a) Đơn vị vận tải:
- Theo dõi, giám sát, đôn đốc nhắc nhở người trên phương tiện thực hiện
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ
vận chuyển;
- Theo dõi, yêu cầu người trên phương tiện đến cơ sở y tế hoặc đến chốt
kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệmSARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để
thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi Giấy xét nghiệm sắp hết hạn;
- Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát người và các
phương tiện lưu thông trên đường khi có yêu cầu.
b) Người trên phương tiện khi hoạt động trên đường phải thực hiện các nội
dung sau:
- Tuân thủ đúng hành trình đã kê khai, giao nhận hàng hoá, nghỉ ngơi, tập
kết phương tiện tại các điểm đã được xác định trong phương án tổ chức vận tải của
đơn vị. Khi chuẩn bị hết thời hạn của Giấy xét nghiệm, người trên phương tiện đến
cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần
nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định
trước khi tiếp tục hành trình;
- Trường hợp phương tiện có Giấy nhận diện nhưng có nội dung thực hiện
không đúng với thông tin đã kê khai hoặc đã hết hiệu lực, thì phải gỡ bỏ Giấy nhận
diện khỏi phương tiện;
- Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng về
phòng, chống dịch COVID-19;
- Đối với phương tiện có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện vận chuyển
hàng hoá theo đúng các thông tin, hành trình vận tải đã lựa chọn; thực hiện vận
chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm;
- Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện theo
hướng dẫn của lực lượng chức năng kiểm soát dịch tại địa phương phương tiện
đang hoạt động; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm.
1.4. Giao nhận, xếp dỡ hàng hóa
a) Đối với phương tiện có hành trình đi ra, đi vào hoặc đi qua vùng có dịch:
- Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin; 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;
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- Đơn vị (người) giao nhận hàng hoá chịu trách nhiệm về xếp dỡ hàng hoá,
không tiếp xúc với người trên phương tiện; chủ động bố trí địa điểm, nơi nghỉ
ngơi, lưu trú tạm thời cho người trên phương tiện trong thời gian chờ xếp, dỡ hàng
hóa đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.
b) Đối với phương tiện có hành trình không đi ra, đi vào hoặc đi qua vùng có
dịch:
- Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin; sử dụng các phương tiện
thông tin liên lạc, hạn chế tiếp xúc trực tiếp;
- 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.
1.5. Kết thúc nhiệm vụ vận chuyển hoặc kết thúc ca làm việc:
a) Đơn vị vận tải:
- Có phương án quản lý người trên phương tiện sau khi kết thúc chuyến xe,
yêu cầu hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm “nguyên tắc 5K”, đảm bảo nơi lưu trú
tạm thời cho người trên phương tiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế và các
cơ quan có liên quan tại địa phương (trường hợp nếu cho phép lưu trú tạm thời).
- Khi về tỉnh Quảng Nam phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng,
chống dịch của UBND tỉnh/Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng
Nam và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
b) Người trên phương tiện:
- Trường hợp thực hiện giao nhận hàng hoá hoặc có nơi đi, nơi đến trong
vùng có dịch:
+ 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. Trường hợp không nghỉ
ngơi trên xe thì phải di chuyển ngay đến nơi lưu trú và thực hiện phòng, chống
dịch theo quy định của pháp luật và địa phương nơi lưu trú;
+ Trường hợp đơn vị vận tải có tổ chức địa điểm lưu trú tạm thời (khi địa
phương cho phép), người trên phương tiện phải tuân thủ nghiêm quy định về
phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng tại địa điểm
lưu trú tạm thời. Không được rời khỏi địa điểm lưu trú tạm thời trong thời gian lưu
trú; tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác tại khu vực lưu trú;
+ Trường hợp mà ngành Y tế cho phép được về nhà, phải ở phòng riêng biệt
đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không tiếp xúc trực tiếp với mọi
người xung quanh;
+ Trường hợp không tiếp tục tham gia vận chuyển, phải thực hiện theo quy
định về phòng, chống dịch của địa phương nơi đang lưu trú;
+ Đối với các phương tiện vận chuyển có đủ các điều kiện cho người lưu trú
tạm thời thì được phép lưu trú ở ngay trên phương tiện.
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- Trường hợp phương tiện đi qua, không dừng đỗ và không tiếp xúc với
người tại khu vực có dịch trong suốt hành trình đi qua phải thực hiện nghiêm
“nguyên tắc 5K”và các khuyến cáo về phòng, chống dịch của ngành Y tế;
- Tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có sốt hoặc ho, khó thở,
mệt mỏi thì thông báo cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế để xử lý kịp thời. Khi về
tỉnh Quảng Nam phải chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch
của UBND tỉnh/Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và Sở
Y tế tỉnh Quảng Nam.
2. Tổ chức hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia khi lưu thông
ra, vào hoặc đi qua vùng có dịch và hoạt động vận chuyển người về từ vùng có
dịch
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Phần 4, 5 theo Hướng
dẫn tạm thời của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số
1570/QĐ-BGTVT.
3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị vận tải nội bộ, chủ
phương tiện hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
- Tổ chức triển khai thực hiện; quán triệt đến lái xe, nhân viên phục vụ, nhân
viên xếp dỡ hàng hóa theo xe, công nhân, chuyên gia thực hiện nghiêm hướng dẫn
tạm thời hoạt động vận tải hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia trong thời
gian phòng chống dịch COVID-19.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẽ bị xử lý nếu không thực hiện
nghiêm hướng dẫn theo quy định làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng.
4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Quảng Nam
Tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải biết và thực hiện theo Hướng dẫn
tạm thời của Bộ Giao thông vận tải, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ,
ngành liên quan và địa phương về hoạt động vận tải bằng xe ô tô và phòng, chống
dịch COVID-19.
5. Giao Thanh tra Sở.
Xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường giám sát, kiểm tra công tác
phòng chống dịch đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, vận chuyển công
nhân, chuyên gia hoạt động trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định đối với
đơn vị vận tải, chủ phương tiện vi phạm.
Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT
- Tổng cục ĐBVN
(b/c)
- UBND tỉnh
- UBND các huyện, thành phố (ph/h);
- Công an tỉnh (ph/h);
- Sở Y tế tỉnh (ph/h);
- HHVT ô tô tỉnh Quảng Nam (th/h);
- Thanh tra Sở (th/h);
- Lưu: VT, QLVTPT&NL.
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