ỦY 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 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

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Y tế, Công Thương,
Giao thông vận tải, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh, đơn vị thi công công trình
trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước
với biến chủng Delta có tốc độ lây nhiễm cao và các ca bệnh lây nhiễm mới tại
Quảng Nam đều xuất phát từ địa phương bên ngoài, trong đó có nhiều ca trong
cộng đồng; tiếp theo Công văn số 4835/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 của UBND
tỉnh; để quản lý tốt hơn nữa công tác vận chuyển hàng hóa ra/vào tỉnh Quảng Nam;
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Tiếp tục thực hiện các quy định tại Công văn số 4835/UBND-KGVX ngày
29/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam; theo đó, phương tiện vận chuyển hàng hóa
thiết yếu từ thành phố Đà Nẵng vào địa bàn tỉnh Quảng Nam và ngược lại phải thực
hiện nghiêm các yêu cầu cụ thể như sau:
1.1. Có giấy vận tải (giấy vận chuyển) của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn
vị thi công, đơn vị kinh doanh vận tải; 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). Nơi
giao, nhận hàng phải đảm bảo các quy định về thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 quy định tại mục 2, Công văn này và được UBND cấp huyện
kiểm tra, xác nhận.
- Trường hợp không có giấy vận tải (giấy vận chuyển) theo quy định nêu trên
thì chỉ được phép giao nhận hàng, thực hiện trung chuyển hàng hóa tại các vị trí trên
địa bàn các huyện, thị xã, thành phố do UBND cấp huyện công bố. Việc giao nhận
hàng phải được thực hiện từ 6h00 đến 18h00 hằng ngày, cơ quan chức năng không
chịu trách nhiệm về mất mát, hư hỏng hàng hóa.
- Riêng trường hợp vận chuyển hải sản phải thực hiện đổi lái xe tại chốt kiểm
soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi vào địa phận tỉnh Quảng Nam.
1.2. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào địa bàn tỉnh Quảng Nam phải
tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “01 cung đường, 02 địa điểm”. Riêng lái xe từ thành
phố Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngồi trên xe, giao hàng xong phải quay ra
ngay (nếu ở lại phải vào khu cách ly tập trung có thu phí ngay sau khi giao hàng); lái
xe từ tỉnh Quảng Nam ra thành phố Đà Nẵng khi về nhà phải ở nhà, không ra ngoài

tiếp xúc với người khác trong thời gian 3 ngày (trừ trường hợp về rồi đi chở hàng lại
ngay), ngày thứ 3 phải đến cơ sở xét nghiệm SARS-CoV-2, nếu kết quả âm tính mới
được ra ngoài.
1.3. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào giữa tỉnh Quảng Nam
và thành phố Đà Nẵng bằng xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy cho đến khi có thông
báo mới.
2. Yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi giao nhận hàng hóa được
xác nhận
2.1. 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;
2.2. Bố trí lực lượng giám sát, thực hiện khai báo y tế tất cả những người
giao nhận hàng; xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ
nhiễm SARS-CoV-2 và bố trí khu vực cách ly an toàn;
2.3. 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.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo UBND cấp xã lập danh sách cụ thể, quản lý chặt chẽ các trường
hợp cư trú tại địa phương thường xuyên thu mua/buôn bán hải sản hoặc bán hàng
lưu động đến các địa phương khác.
- Kiểm tra khu vực giao nhận hàng và công bố các vị trí giao nhận hàng nêu
tại mục 1.1 trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi về Sở Giao thông vận
tải tỉnh Quảng Nam để chuyển cho Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, các
đơn vị kinh doanh vận tải và các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.
- Tùy theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 giữa các huyện, thị xã, thành phố
trong tỉnh và thực tiễn tại địa phương mình, UBND cấp huyện có thể áp dụng các
quy định tại Công văn này một cách phù hợp và công khai.
Thời gian thực hiện Công văn này từ 12 giờ 00 phút ngày 09/8/2021 đến
khi có thông báo mới.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Tổng đài 1022 Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTN, KGVX (Hậu).
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