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Số:            /UBND-KT&HT 
V/v thực hiện văn bản số 

5845/UBND-CN1 ngày 19/7/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai 

một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trong hoạt 

động vận tải 

Tam Dương, ngày        tháng 07 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- Công an Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải.  

 

 Thực hiện Văn bản số 5845/UBND-CN1 ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai một số biện pháp cáp bách phòng, chống dịch COVID-19 

trong hoạt động vận tải (Sao gửi kèm). UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại nội dung văn bản số 5845/UBND-

CN1 ngày 19/7/2021. Cụ thể như sau: 

 1. Các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải và lái xe, phụ xe, 

người bốc xếp theo xe 

 - Thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị vận tải 

được quy định tại Mục I, Mục II, Mục III Văn bản số 5845/UBND-CN1 ngày 

19/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số biện pháp cáp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. 

 - Đơn vị vận tải hàng hoá phải làm Bản cam kết (theo mẫu gửi kèm văn 

bản số 5845/UBND-CN1 ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh) và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm các quy định về phòng, chống dịch do lái 

xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe của đơn vị mình gây ra. Lái xe, phụ xe, người 

bốc xếp theo xe chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu khai báo, cung cấp thông 

tin không trung thực hoặc vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc làm 

lây lan dịch bệnh. 

 2. UBND các xã, thị trấn 

 - Thông báo trên hệ thống truyền thanh và chuyển văn bản số 

5845/UBND-CN1 ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai một số 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải; Văn 

bản của UBND huyện đến các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải để 

thực hiện theo quy định. Yêu cầu thực hiện xong trong ngày 20/7/2021. 



 - Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo 

cáo UBND huyện, Sở Giao thông Vận tải có giải pháp tháo gỡ. Rà soát các vị trí 

trên địa bàn quản lý có mặt bằng thuận lợi, đề xuất thành lập các bãi tập kết 

hàng hoá tập trung để thuận tiện trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch 

Covid-19. 

3. Trung tâm y tế Tam Dương 

Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét 

nghiệm SARS-CoV-2 (có thu phí) hoặc tự xét nghiệm SARS-CoV-2 (có thu phí) 

nếu thực hiện được cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe; phun khử khuẩn 

phương tiện theo đề nghị của các đơn vị vận tải trên địa bàn huyện. 

 4. Công an Tam Dương 

Chỉ đạo các đơn vị tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-

19 trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện đủ điều kiện 

hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, 

chống dịch; các trường hợp dừng, đỗ xe đế đón, trả khách hoặc nhận trả hàng 

không đúng nơi quy định, nhất là trên tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ. Nếu lái xe, phụ xe, 

người bốc xếp theo xe đi trên phương tiện vận tải từ các tỉnh, thành phố khác 

vận chuyển hàng hoá đến hoặc đi qua địa bàn huyện Tam Dương không có Giấy 

xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (còn hiệu lực trong vòng 

3 ngày) thì không cho vào/đi qua địa bàn huyện. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn chuyển tải Văn bản của UBND tỉnh 

đến các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải để thực hiện theo quy định. 

 - Trên cơ sở báo cáo những khó khăn vướng mắc của UBND các xã, thị 

tấn, tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Giao thông Vận tải để có giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. 

 - Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, đề xuất xử lý đối với các 

đơn vị vận tải và phương tiện vận tải hàng hoá, hành khách hoạt động trên địa 

bàn huyện vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Địa chỉ liên hệ, đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 

- Website Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc: http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn 

- Email: quanlyvantai.vinhphuc@gmail.com; Zalo: 0913 550 109. 

 - Điện thoại đường dây nóng: 

 + Ông: Nguyễn Chí Trung - Phó trưởng phòng quản lý vận tải, phương 

tiện và người lái - Sở GTVT Vĩnh Phúc: 0913 550 109. 

 + Ông: Phạm Tuấn Giang - Chánh thanh tra Sở GTVT: 0915 467 568 

 - Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965 071 010. 

 - Số ĐT đường dây nóng Công an tỉnh: 0692 621 436 

http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn/
mailto:quanlyvantai.vinhphuc@gmail.com


 - Số ĐT đường dây nóng Trung tâm Y tế Tam Dương: 0964 821 010. 

 - Số ĐT đường dây nóng Công an Tam Dương: 02113 833 255. 

 - Số ĐT đường dây nóng phòng Kinh tế và Hạ tầng: 0913 668 454. 

 (Sao gửi kèm: Bản cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải hàng hoá; Mẫu văn bản đăng ký phương 

án vận chuyển hàng hoá ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian phòng, chống 

dịch Covid-19; Biểu thống kê các phương tiện vận chuyển hàng hoá đi đến (đi 

qua) địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

 Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVPHDND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện (p/h); 

- Trung tâm VHTTTT huyện; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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