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UBND HUYỆN TAM DƯƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 HUYỆN 
 

Số:            /BCĐ-KT&HT 

V/v chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay 

các tồn tại trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với hoạt 

động vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng 

xe ô tô và công tác quản lý Chợ trên 

địa bàn xã Thanh Vân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

 

 

  Kính gửi: 

        - UBND xã Thanh Vân; 

        - BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Vân; 

        - Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã. 

 

 Theo kết quả nội dung kiểm tra đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 

đối với xe vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng xe ô tô và công tác quản lý Chợ trên địa 

bàn xã Thanh Vân của Tổ kiểm tra của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện Tam Dương (Gửi kèm). 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Dương đánh giá và 

nhận xét, như sau:      

 * Đối với công tác quản lý xe vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng xe ô tô 

Xã Thanh Vân có 64 xe được cấp cấp thẻ nhận diện mã QRCode hoạt động 

trên “luồng xanh”, số xe trùng biển số 24 xe. Do vậy hiện nay địa phương đang 

quản lý 40 xe vận tải liên tỉnh bằng ô tô.  

Công tác chỉ đạo triển khai của UBND, BCĐ xã Thanh Vân đối với công 

tác quản lý xe vận tải hàng hóa liên tỉnh cơ bản được triển khai kịp thời, tuy nhiên 

còn thiếu 2/9 văn bản là không có chỉ đạo đến cơ sở. Quản lý phương tiện đi đến 

khỏi địa phương được tổng hợp hàng ngày và thực hiện ký cam kết 31/40 chủ 

phương tiện, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng 

chống dịch đến từng hộ gia đình. Tuy nhiên một số nội dung kiểm tra, theo hồ sơ 

ghi nhận chỉ có 9/40 xe có phương án vận chuyển hàng hóa; 4/40 xe có bảng xác 

nhận kê khai thông tin phương tiện gửi UBND xã để quản lý.   

Đối với nơi lưu trú UBND xã đã thành lập ở Trung tâm Văn hóa – Thể thao 

đảm bảo các điều kiện về cách ly y tế, tuy nhiên hiện nay 40 xe luồng xanh vận 

tải hàng hóa liên tỉnh được cấp, đa phần lái xe và phụ xe đều lưu trú lưu trú ở gia 

đình, một số trường hợp lưu trú ở Công ty.  
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Kết quả kiểm tra ngày 18/9/2021 đối với lái xe của 2 xe ô tô: 02 xe ô tô của 

Công ty cổ phần Papro Việt Nam, xe mang KS 88C - 06551; 88C-07439, Công ty 

không bố trí lưu trú cho lái xe, phụ xe và thực hiện việc lưu trú ở gia đình, một số 

trường hợp người địa phương khác, do đó khó khăn trong việc quản lý, giám sát 

của xã. 01 xe ô tô mang BKS 88C-04833 của Công ty TNHH Bình Khương, việc 

chấp hành còn nhiều tồn tại để lái xe về sinh hoạt, lưu trú ở gia đình; xe không có 

phương án vận chuyển hàng hóa; Nhật ký di chuyển hàng ngày …. 

Tồn tại hiện nay đối với quản lý xe vận tải liên tỉnh bằng xe ô tô: 

- Khu lưu trú, bãi tập kết phương tiện do UBND xã Thanh Vân thành lập  

chưa được UBND huyện kiểm tra, đánh giá và chấp thuận theo quy định.  

- Chưa có sự phân công trách nhiệm, giám sát của Tổ covid cộng đồng đối 

với lái xe, phụ xe trong việc thực hiện cách ly theo quy định. 

- Chưa có biện pháp để quản lý tốt đối với Chủ phương tiện, lái xe, phụ xe 

trong việc vận chuyển hàng hóa hàng ngày khi đi và quay trở lại địa phương (Yêu 

cầu bắt buộc phải có phương án vận chuyển hàng hóa; Bảng kê khai thông tin 

phương tiện, lái xe, người đi cùng trên xe nộp về UBND xã theo quy định), còn 

30-35 xe chưa chấp hành thực hiện. 

- Công tác xử lý vi phạm đối với các Doanh nghiệp thực hiện vận tải hàng 

hóa liên tỉnh bằng ô tô ở địa phương vi phạm các quy định về phòng chống dịch 

đối với lái xe, phụ xe chưa được thực hiện. 

* Đối với công tác quản lý phòng dịch ở Chợ xã Thanh Vân  

Công tác chỉ đạo triển khai của UBND, BCĐ xã đối với công tác quản lý 

Chợ chưa được triển khai kịp thời, thiếu các văn bản chỉ đạo theo quy định. 

Tổ Covid Chợ: UBND xã đã tổ chức thành lập; Tạo mã QR điểm kiểm dịch 

tại cửa vào Chợ và bố trí đo thân nhiệt, khai báo y tế; Thường xuyên yêu cầu, nhắc 

nhở hộ kinh doanh, người mua hàng luân chấp hành thực hiện 5K  

Hộ kinh doanh: Ký cam kết đầy đủ tuân thủ các quy định, hướng dẫn về 

phòng, chống dịch và các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; Cơ bản tuân thủ 

thực hiện 5K và cũng có nhắc nhở khách hàng trong việc luôn đeo khẩu trang, 

tuân thủ khoảng cách khi mua hàng; Tuân thủ vị trí cố định yêu cầu về phòng dịch; 

Công tác tuyên truyền, triển khai và yêu cầu người bán hàng, người lao động làm 

việc không đến Chợ nếu có các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, rát họng, khó thở, hoặc 

trong thời gian cách ly tại nhà;  
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Khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng: Cơ bản chấp hành 

việc thực hiện 5K; Đảm bảo an toàn phòng chống dịch từ nơi ở đến Chợ; Bỏ rác 

không đúng nơi quy định. 

  Tồn tại hiện nay đối với Công tác quản lý phòng dịch ở Chợ:  

- Tổ Covid chợ: Chưa có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong việc quản lý, thực hiện công tác phòng dịch ở Chợ; Chưa có phương án 

phòng chống dịch; Chưa thực hiện ký cam kết với Chính quyền địa phương;  Chưa 

công khai thông tin liên lạc cán bộ đầu mối; Chưa bố trí loa ở Chợ để tuyên truyền, 

nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với khách hàng, hộ kinh doanh..; 

Chưa bố trí đủ thùng đựng chất thải có nấp đậy; Chưa tổ chức việc mua hàng tại 

Chợ theo quy định một chiều và bảng chỉ dẫn; Chưa thực hiện bố trí phòng cách 

ly tạm thời ở Chợ; Chưa bố trí địa điểm giao nhận hàng hóa gần cửa ra vào Chợ 

đúng quy định; Việc giãn cách tại các gian hàng chưa đảm bảo khoảng cách; Chưa 

đưa nhà vệ sinh vào sử dụng; Công tác khử khuẩn ở Chợ chưa được thực hiện. 

- Các hộ kinh doanh: Việc đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch đối 

với cửa hàng, gian hàng chưa đảm bảo; Chưa thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh theo mẫu 

- Khách hàng, người lao động/làm việc, người bán hàng: Chưa ký cam kết 

thực hiện hiện tuân thủ về phòng chống dịch là do Chợ phục vụ tại chỗ, không có 

người lao động làm thuê; Không thực hiện việc rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng và nước sạch hoặc nước sát khuẩn; Giữ khoảng cách không đảm bảo. 

Trước tình hình trên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu 

tập thể UBND; BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Vân và trách 

nhiệm cá nhân Chủ tịch UBND xã - Chỉ huy trưởng, Phó chủ tịch UBND xã - Phó 

chỉ huy trưởng, Cán bộ phân công tham mưu, theo dõi quản lý vận tải ở địa 

phương; Tổ trưởng tổ Covid Chợ; Trạm trưởng Trạm y tế và các cá nhân liên quan 

cần phát huy mặt tích cực và khẩn trương rút kinh nghiệm để khắc phục ngay các 

tồn tại trong quản lý phòng dịch đối với xe vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng ô tô và 

công tác quản lý Chợ ở địa phương, như sau:  

 1. Đối với UBND xã, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã 

1.1.Nghiên cứu, triển khai ngay các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Tỉnh, Huyện đã ban hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trọng hoạt 

động vận tải ở địa phương và công tác phòng chống dịch ở Chợ. 
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1.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của từng cá nhân trong công 

tác quản lý, giám sát đối với xe vận tải liên tỉnh bằng ô tô và phân công nhiệm vụ 

cụ thể đối với Tổ Covid Chợ, tăng cường bổ sung nhân lực để giám sát chặt chẽ 

công tác phòng dịch ở Chợ theo quy định. 

1.3. Đối với xe vận tải liên tỉnh bằng ô tô 

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát; yêu cầu hàng ngày phải 

rà soát, thống kê số lượng xe, lái xe, phụ xe đi khỏi địa phương và quay trở lại để 

tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ.  

- Yêu cầu Chủ phương tiện (lái xe) cung cấp phương án vận chuyển hàng 

hóa gửi UBND xã trước khi thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi địa phương 

- Hàng ngày yêu cầu lái xe cung cấp bảng xác nhận kê khai thông tin 

phương tiện, lái xe, người đi cùng trên phương tiện vận chuyển hàng hóa chuyển 

đến UBND xã để quản lý, giám sát theo quy định. 

- Tổ chức rà soát hàng ngày các trường hợp luồng xanh phát sinh mới ở địa 

phương, yêu cầu tổ chức ký cam kết đối với Chủ phương tiện (lái xe) và hướng dẫn 

triển khai chấp hành các điều kiện theo quy định. 

- Tổ chức rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú cho lái xe, phụ xe của các 

Doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện có văn bản đề nghị UBND huyện chấp thuận. 

Nghiên cứu xem xét thêm phương án lựa chọn Nhà nghỉ, khách sạn ở địa phương 

làm nơi lưu trú, để yêu cầu lái xe, phụ xe lưu trú và có giải pháp cách thức tổ chức 

thực hiện về y tế để giám sát, quản lý hiệu quả, nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập 

vào địa bàn. 

- Có biện pháp cách thức, tổ chức thực hiện hoạt động khu lưu trú đảm bảo 

hiệu quả, có sự giám sát chặt chẽ về y tế và có sự giám sát của Tổ Covid cộng 

đồng đối với đối với trường hợp lưu trú ở gia đình. 

1.3. Đối với công tác quản lý hoạt động tại Chợ  

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Công thương tại văn bản số 1284/CT-

QLTM&HTQT ngày 20/8/2021 về việc hướng dẫn phòng chống, dịch Covid-19 

tại các chợ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Văn bản số 

3032/UBND-KT&HT ngày 24/8/2024 của UBND huyện Tam Dương về chỉ đạo 

áp dụng thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ trong 

tình hình hiện nay trên địa bàn huyện để tổ chức chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc 

thực hiện đúng quy định trong công tác phòng dịch ở Chợ.  

- Chỉ đạo nâng cao hơn nữa các nội dung đã đạt được trong công tác phòng 

dịch và khẩn trương khắc phục ngay các nội dung tồn tại theo yêu cầu của Tổ 

kiểm tra ghi trong biên bản. 
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- Khẩn trương đưa vào hoạt động Khu vệ sinh ở trong Chợ và bố trí các 

thùng giác có lắp đạy; Lắp biển khai báo y tế thuận tiện, đảm bảo về kích thước ở 

cổng chợ. 

- Chỉ đạo việc phun khử khuẩn thường xuyên ở Chợ sau mỗi phiên họp. 

- Tổ chức phân luồng di chuyển một chiều trong Chợ và rà soát, tổ chức lại 

trật tự bến bãi bốc, xếp hàng hóa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.  

- Bổ sung loa tuyên truyền tại chợ, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác 

thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh tại các buổi họp chợ, các 

quy định, giải pháp phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động kinh doanh buôn bán 

đến tiểu thương và người dân chấp hành thực hiện. Công khai số điện thoại của 

Cán bộ đầu mối để người dân biết và liên hệ khi cần thiết. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch. 

- Tổ chức rà soát, bổ sung ký cam kết đối với các hộ tiểu thương có điểm 

kinh doanh cố định trong Chợ chưa thực hiện, yêu cầu phải chấp hành thực hiện, 

các hộ kinh doanh phải đảm bảo khoảng cách quy định.  

2. Đối với Chủ phương tiện, lái xe, phụ xe. Yêu cầu UBND, BCĐ xã 

phải giám sát và kiểm tra việc chấp hành thực hiện các nội dung 

- Chấp hành đúng quy định nội dung hướng dẫn của UBND tỉnh tại văn bản 

số 6124/UBND-CN1 ngày 24/7/2021 về tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện 

các biện pháp cấp bách trong, phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải. 

- Việc chấp hành các quy định về lập phương án vận chuyển hàng hóa gửi 

UBND xã theo quy định. 

- Xác nhận kê khai thông tin phương tiện, lái xe, người đi cùng trên phương 

tiện vận chuyển hàng hóa gửi UBND xã khi trở về đến địa phương. 

- Nhật ký hành trình di chuyển, các địa điểm dừng nghỉ, giao nhận hàng, 

danh sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 30 ngày) và cung cấp cho 

các cơ quan chức năng (bản sao chụp) khi có yêu cầu; đảm bảo phương tiên thông 

thoáng; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ phòng chống dịch theo 

quy định của Bộ y tế 
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- Chấp hành nghiêm việc thực hiện lưu trú tại cơ sở được UBND xã lựa 

chọn và được UBND huyện chấp thuận. Trường hợp xã chưa bố trí cơ sở lưu trú 

tập trung, yêu cầu lái xe, phụ xe tạm thời cách ly ở tại gia đình đúng quy định và 

có sự  giám sát, quản lý về y tế của UBND, BCĐ xã.  

- Phương tiện phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và 

sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định. 

- Lái xe, phụ xe trang bị điện thoại thông minh, có cài đặt phần mềm: Ncovi, 

Bluezone, tokhaiyte.vn; phải khai báo y tế và phải thực hiện xét nghiệm bằng test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi đi và quay về trong vòng 72 giờ. 

- Phải cập nhật thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống 

an toàn với dịch Covid-19 tại địa chỉhttp://antoancovid.vn; thường xuyên theo dõi 

hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết bị giám sát hành trình; đồng 

thời hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch. 

- Trong thời gian lưu trú tại nơi trả/nhận hàng, lái xe, phụ xe không được 

tiếp xúc với ai và việc vận chuyển hàng do đơn vị tiếp nhận thực hiện. 

2. Tổ Covid Chợ; Hộ kinh doanh; Người lao động làm việc tại Chợ  

- Yêu cầu UBND, BCĐ xã tăng cường hơn nữa các nội dung đã thực hiện 

và chỉ đạo rà soát, khắc phục ngay các nội dung tồn tại mà Tổ kiểm tra của BCĐ 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã chỉ ra (Theo biên bản đã gửi kèm) 

BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Dương yêu cầu UBND 

xã, BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Thanh Vân căn thứ triển khai thực 

hiện các yêu cầu nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Bí thư Huyện ủy (B/c) 

- Như trên; 

- Chủ tịch & PCT.UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Tổ kiểm tra của huyện; 

- Công an huyện;  

- Các phòng: KT&HT, Nội vụ, Thanh tra,  

  VH-TT 

- Trung tâm y tế huyện;    

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PCT. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Nguyễn Minh Thể 

 

 

 

 

 

http://antoancovid.vn/
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