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Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Văn bản số 332-TB/TU 

ngày 12/7/2021; Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh 

về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình 

hình mới;Hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại các Văn bản:số 

4916/TCĐBVN-ATGT ngày 15/7/2021, số 4977/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021, 

số 4972/TCĐBVN-VT ngày 17/7/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, cập nhật và 

công bố tạo luồng xanh lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19,số 4658/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 về việc hướng dẫn 

tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận 

chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 

Chỉ thị 16,số 4700/TCĐBVN-VT ngày 09/7/2021 về việc hướng dẫn thực hiện 

xét nghiệm COVID-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hành 

khách, hàng hóa,số 4701/TCĐBVN-VT ngày 09/7/2021 về việc tiếp tục triển khai 

các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các 

tỉnh phía Nam(sao gửicác văn bản kèm theo).Trước tình hình diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh COVID-19 do các chủng biến thể mới nguy hiểm đang diễn ra trên 

thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam. Để 

thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng chống dịch vừa phát triển 

kinh tế, áp dụng linh hoạt các biện pháp quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm 

không ngăn sông, cấm chợ, không gây ách tắc, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho cộng đồng. 

UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách 

trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới như sau: 

A. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa 

I. Vận chuyển hàng hóa từ Vĩnh Phúc đến các tỉnh, thành phố đang có 

dịchbệnh COVID-19 và quay trở về Vĩnh Phúc: 

1. Phương tiện vận tải phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành đối với phương tiện vận tải hàng hóa; phải được 
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phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển 

theo đúng quy định tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Ytế. 

2. Lái xe, phụ xe, người bốc xếp đi theo phương tiện khuyến cáo trang bị 

điện thoại thông minh, có cài đặt các phần mềm: NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn; 

phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định 

của Bộ Y tế; được xét nghiệm SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Ytế. 

3. Tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có phương tiện 

đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa và các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

gia đình có phương tiện vận tải hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 

nội bộ, không đăng ký kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây 

gọi chung là đơn vị vận tải) có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh, thành 

phố khác phải lập Phương án vận chuyển hàng hóa có đầy đủ các nội dung: danh 

sách phương tiện vận tải (loại xe, biển số và trọng tải); ngày giờ phương tiện hoạt 

động, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, các điểm/khu vực xếp dỡ hàng hóa; 

danh sách lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe (ghi đầy đủ họ và tên, 

địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc, thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng, 

các nội dung khác liên quan...) đăng ký với Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (gửi 

qua Email/Zalo của Sở GTVT) hoặc UBND cấp xã để thống nhất trước khi vận 

chuyển. Cụ thể: 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải gửi Phương án vận chuyển hàng hóa cho 

Sở Giao thông vận tải trước khi vận chuyển ít nhất là 06 giờ. Các đơn vị vận tải 

không gửi Phương án vận chuyển cho Sở Giao thông vận tải để đăng ký xem như 

không có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. 

- Các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình có phương tiện vận tải 

hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ (không đăng ký kinh 

doanh vận tải, không được Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu) gửi Phương án 

vận chuyển hàng hóa cho UBND cấp xã. UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng 

dẫn UBND cấp  xã và các đơn vị vận tải thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc tại Văn bản này. 

4. Lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe phải thực hiện xét 

nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi đi và khi quay về 

theo yêu cầu tại Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế và Văn 

bản số 4000/UBND-NN1 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh Vĩnh Phúc đảm bảo phòng, chống 

dịch COVID-19. 

5. Đơn vị vận tải phải cập nhật thường xuyên, liên tục vào phần mềm bản 

đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 tại địa chỉ http://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, người bốc xếp 

theo xe phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế “Khẩu 

trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm 

thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang 

http://antoancovid.vn/
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trong suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường xuyên 

sát khuẩn. 

- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời 

gian và địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; 

thời gian và địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp 

xúc...; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi 

đi/đến. 

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm 

tính với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung 

cấp các thông tin liên quan cho các chốt kiểm soát (nếu có), cơ quan có thẩm 

quyền tại địa phương nơi trả/nhận hàng và nơi cư trú/lưutrú. 

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và 

camera hàng trình (nếu có). Trên hành trình không được dừng nghỉ, nhận thêm 

hàng, trả hàng, đón/trả người tại các vùng có dịch và không dừng để ăn uống dọc 

đường (mua thức  ăn mang theo và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán). Trong 

trường hợp cấp bách hoặc bất khả kháng phải dừng, đỗ tại vùng có dịch, lái xe 

phải chủ động báo cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi đến. 

6. Trong thời gian lưu trú tại nơi trả/nhận hàng, đơn vị vận tải phải bố trí 

khu vực riêng biệt cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe; quản lý chặt chẽ, 

bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch và khai báo y tế tại nơi lưu trú theo 

đúng quy định. 

7. Khi về đến Vĩnh Phúc, lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải xét 

nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đến Trạm Y tế/Trung tâm 

Y tế nơi gần nhất để khai báo y tế để được theo dõi, giám sát và thực hiện cách ly 

y tế theo đúng quy định. Khi về từ vùng có dịch, lái xe, phụ xe, người bốc xếp 

theo xe phải thực hiện cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định, không được đi ra 

ngoài hoặc tiếp xúc với người khác. 

II. Vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh COVID-

19 đến/đi qua tỉnh Vĩnh Phúc: 

1. Đơn vị kinh doanh vận tải từ các tỉnh, thành phố khác vận chuyển hàng 

hóa đến Vĩnh Phúc phải quản lý chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện phòng, chống 

dịch và hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe thực hiện đầy 

đủ các yêu cầu sau: Lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe phải thực 

hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi đi và khi 

quay về theo yêu cầu tại Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Ytế. 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế 

“Khẩutrang– Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo 

đảm thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu 

trang trong suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường 

xuyên sát khuẩn tay. 

- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời 

gian và địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; 
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thời gian và địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp 

xúc...; thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi 

đi/đến. 

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm 

tính với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 3 ngày) và Giấy chứng nhận đã 

tiêm vắcxin phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung 

cấp các thông tin liên quan cho các chốt kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền tại địa 

phương nơi trả/nhận hàng và nơi cư trú/lưutrú. 

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và 

camera hàng trình (nếu có). Trên hành trình không được dừng nghỉ, nhận thêm 

hàng, trả hàng và đón/trả người tại các vùng có dịch. 

2. Đơn vị kinh doanh vận tải từ các tỉnh, thành phố khác vận chuyển hàng 

hóa đi qua tỉnh Vĩnh Phúc phải yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu tại các mục: I.1; I.2; I.3; I.4 và I.5 trên đây và không 

được dừng, đỗ, nhận/trả hàng, đón/trả người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Tất cả lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe đi trên phương tiện vận tải 

từ các tỉnh, thành phố khác vận chuyển hàng hóa đến hoặc đi qua địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc nếu không có Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 (còn hiệu lực trong vòng 03 ngày) thì không được vào/đi qua địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

B. Đối với hoạt động vận tải hành khách 

1.Vận tải hành khách theo tuyến cố định:  

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, trong đó lƣu ý một số nội dung: (1) Thông điệp 5K của Bộ Y tế: 

“Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; (2) 

Dán mã QRCode ở các vị trí dễ nhìn trên các phương tiện để lái xe , nhân viên 

phục vụ, hành khách thực hiện quét mã để khai báo y tế qua các ứng dụng 

Bluezone, Ncovi; (3) Kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách trước khi lên xe, yêu 

cầu các phương tiện không được dừng, đỗ đón trả khách tại vùng có dịch, sắp xếp 

bố trí chỗ ngồi giãn cách (02 ghế 01 hành khách) và không được chở vượt quá 

50% số chỗ ngồi theo thiết kế của phương tiện; (4) Lập và lưu trữ danh sách hành 

khách trên các phương tiện vận tải, các thông tin hành khách phải đầy đủ chính 

xác (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, điểm lên, xuống xe, số ghế ngồi); (5) Tiến hành 

vệ sinh , khử khuẩn các vị trí , bề mặt tiếp xúc nhiều như bề mặt vô lăng lái , tay 

nắm cửa , ghế ngồi , cửa sổ , sàn phương tiện ... phun khử  khuẩn toàn bộ phương 

tiện sau mỗi chuyến đi. 

2. Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi:  

- Lái xe taxi (và hành khách trên xe) phải tuân thủ một trong hai điều kiện sau 

khi vận chuyển ra ngoài tỉnh trở về tỉnh và taxi tỉnh ngoài đến/đi qua địa bàn tỉnh: 

 + Phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-Cov-2 theo hướng dẫn của 

Cơquan y tế hoặc Trạm kiểm soát. 

+ Hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính được cấp 

không quá 03(ba) ngày tính đến thời điểm kiểm tra. 
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- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -

Không tụ tập - Khai báo y tế”, trong đó tăng cường thực hiện đảm bảo hành 

khách tham gia vận chuyển phải mang khẩu trang theo quy định; bắt buộc phải 

khai báo y tế; trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, thực hiện khử 

khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển; thực hiện lập và lưu trữ danh sách hành khách 

theo mẫu và theo từng chuyến đi. 

- Hành trình vận chuyển đi qua tỉnh, thành phố công bố có dịch không 

đượcdừng, đỗ để đón, trả khách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

- Số lượng hành khách vận chuyển tối đa không quá 50 % sức chứa. 

 3. Vận tải hành khách theo hợp đồng (kể cả xe đưa đón công nhân): 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách -

Không tụ tập - Khai báo y tế”, trong đó tăng cường thực hiện đảm bảo hành 

khách tham gia vận chuyển phải mang khẩu trang theo quy định; ngồi xen kẽ giữa 

các hàng ghế bắt buộc phải khai báo y tế; trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ 

hành khách, thực hiện khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển; thực hiện lập và 

lưu trữ danh sách hành khách theo mẫu và theo từng chuyến đi. 

- Hành trình vận chuyển đi qua tỉnh, thành phố công bố có dịch không 

đượcdừng,đỗ để đón, trả khách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-

19 theo quy định. 

- Số lượng hành khách vận chuyển tối đa không quá 50 % sức chứa, không 

quá 20 người/chuyến (bao gồm cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe). 

- Lái xe,nhân viên phục vụ và hành khách trên xe đối với xe đưa đón khách từ 

tỉnh Vĩnh Phúc ra tỉnh ngoài và ngược lại phải tuân thủ một trong hai điều kiện sau: 

Phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-Cov-2 theo hướng dẫn của Cơ quan y tế 

hoặc Trạm kiểm soát.Hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính 

được cấp không quá 03(ba) ngày tính đến thời điểm kiểm tra. 

- Đối với xe hợp đồng đưa đón công nhân, ngoài việc thực hiện các yêu cầu 

nêu trên, phải đảm bảo: công nhân khi đi xe nào thì khi về cũng là xe đó; sắp xếp 

ổn định công nhân trên từng xe và từng đoàn xe. Lưu ý việc thực hiện lập và lưu 

trữ danh sách công nhân theo mẫu và theo từng chuyến đi. 

- Các đơn vị vận tải có phương tiện và lái xe thuộc danh sách huy động để 

vận chuyển người đến khu vực tiếp nhận, cách ly trong phòng, chống dịch Covid-

19 phải đảm bảo sẵn sàng, điều động khi có yêu cầu. 

- Đối với các phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô thuộc 

các địa phương khác có dịch nếu có hành trình chạy xe qua tỉnh Vĩnh Phúc: 

không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

C. Về việc hƣớng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện 

vận chuyển hàng hóa trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

1. Loại hình vận chuyển đƣợc cấp Thẻ nhận diện phƣơng tiện: 

- Xe ô tô từ các tỉnh khác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ 
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sản xuất kinh doanh, hàng hóa đến các Cảng, KCN được lưu thông đi đến, đi qua 

TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.  

- Xe ô tô vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn TP. Hồ Chí Minh.  

2. Các đơn vị rà soát, thống kê các phương tiện thuộc đối tượng nêu trên và 

gửi về Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (qua Phòng Quản lý vận tải, phương tiện 

và người lái) để tổng hợp và cung cấp danh sách xe ô tô, thông tin theo hướng 

dẫn về Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện cấp Thẻ nhận 

diện cho phương tiện. 

(Có phụ lục biểu mẫu thống kê phương tiện và nội dung hướng dẫn chi tiết 

theo văn bản số 468/TCĐBVN-VT ngày 08/7/2021 của Tổng cục ĐBVN). 

D. Tổ chức thực hiện 

1. Các đơn vị vận tải và lái xe, phụ xe, ngƣời bốc xếp theo xe: 

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

tại Mục I, Mục II và Mục III trên đây. 

- Đơn vị vận tải hàng hóa phải làm Bản cam kết (theo mẫu kèm theo) 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. Sở Giao thông vận tải:  

Chủ trì tổ chức thực hiện văn bản này, thường xuyên thông tin, giám sát 

việc tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, cụ thể: 

2.1. Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 

- Có trách nhiệm chuyển Thông báo này đến các đơn vị kinh doanh vận tải 

hàng hóa đường bộ trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức nhanh nhất. 

- Hướng dẫn các đơn vị vận tải thực hiện đăng ký Phương án vận tải hàng 

hóa theo mẫu quy định và xem xét, giải quyết trong vòng 06 giờ kể từ khi nhận 

được Phương án vận chuyển. 

- Phối hợp, đề nghị các phòng nghiệp vụ Sở Giao thông vận tải các địa 

phương có liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện từ Vĩnh 

Phúc đến trả/nhận hàng tại địa phương. 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các phương tiện vận tải 

hàng hóa trên địa bàn tỉnh thông qua thiết bị giám sát hành trình; kịp thời chấn 

chỉnh, tham mưu xử lý các đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện vi phạm. 

- Phối hợp với Thanh tra Sở triển khai cho các đơn vị vận tải ký Bản cam 

kết không vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải và 

theo dõi quá trình thực hiện. 

- Tổng hợp danh sách Phương án vận tải hàng hóa, bản cam kết của các 

đơn vị vận tải gửi các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành 

của tỉnh (nếu có) và của các huyện, thành phố trong tỉnh để theo dõi, kiểm soát 

theo quy định. 
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2.2. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 

triển khai cho các đơn vị vận tải ký Bản cam kết không vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải và theo dõi quá trình thực hiện. 

- Phân công lực lượng Thanh tra giao thông tham gia thực hiện nhiệm vụ 

tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến Quốc lộ 2A, Quốc lộ 2C. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị 

vận tải và phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách hoạt động trên địa bàn tỉnh vi 

phạm quy định về phòng, chống dịch; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp 

dừng, đỗ xe để đón, trả khách hoặc nhận trả hàng không đúng nơi quy định, nhất 

là trên tuyến Quốc lộ. 

2.3. Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc: 

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong khu vực 

bến theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế, 

khai báo y tế điện tử qua các ứng dụng BlueZone , Ncovi, tokhaiyte.vn, mã QR 

Code. Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành phòng, chống dịch Covid-19, kiên quyết 

không cho phương tiện xuất bến nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của 

Bến các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế, yêu cầu người dân hạn chế tối đa việc di chuyển, nhất là việc di chuyển từ tỉnh 

Vĩnh Phúc đi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh diễn ra.  

- Tăng cường kiểm tra : việc tuân thủ công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên các phương tiện ra vào bến , các loại giấy tờ về phương tiêṇ và 

người lái đúng theo quy định. Nội dung kiểm tra phương tiện cần chú trọng: các 

điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, nắm bắt, lưu giữ bản kê khai 

danh sách hành khách trên phương tiện khi đi, về trên từng chuyến xe do lái, phụ 

xe cung cấp (lưu giữ 14 ngày); không cấp lệnh xuất bến cho phương tiện vận 

chuyển hành khách đi và đón khách tại các tỉnh có dịch (đã có thông báo bằng 

Văn bản của Sở GTVT các tỉnh, thành phố); kiểm tra điều kiện an toàn giao 

thông, đảm bảo người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu, bia, chất kích 

thích trước khi cấp lệnh cho xe xuất bến.  

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 

SARS-CoV-2 (có thu phí) 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 tỉnh. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tuần tra, kiểm tra kiểm soát phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, 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. 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 

hóa đến hoặc đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 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 tỉnh. 

5. UBND các huyện, thành phố phổ biến Thông báo này đến các đơn vị, 
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doanh nghiệp, hộ gia đình có phương tiện vận tải hàng hóa phục vụ hoạt động sản 

xuất kinh doanh nội bộ (không đăng ký kinh doanh vận tải, không được Sở Giao 

thông vận tải cấp phù hiệu) trên địa bàn quản lý và yêu cầu thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Kịp thời phản ánh, trao đổi với Sở Giao thông 

vận tải để hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Rà soát 

các vị trí trên địa bàn có mặt bằng thuận lợi, thành lập các bãi tập kết hàng hóa 

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

6. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với 

UBND tỉnhVĩnh Phúc để thông báo, trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện của các đơn vị kinh 

doanh vận tải hàng hóa, hành khách trong quá trình vận chuyển hàng hóa, hành 

khách từ Vĩnh Phúc đến/đi qua địaphương và ngược lại. 

* Địa chỉ Website, Email, Zalo, số điện thoại đường dây nóng của Sở 

Giao thông vận tải và các cơ quan y tế tỉnh Vĩnh Phúc: 

- Website Sở Giao thông vận tảiVĩnh Phúc:http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn 

- Email: quanlyvantai.vinhphuc@gmail.com 

- Zalo: 0913.550.109. 

- Số điện thoại đường dâynóng: 

+ 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 Vĩnh Phúc: 

0915.467.568. 

- Số điện thoại của các cơ quan ytế: 

+ Sở Y tế Vĩnh Phúc: 0965.071.010. 

-  Số điện thoại của Công an tỉnh:0692.621.436. 

(Gửi kèmMẫu Phương án vận chuyển hàng hóa và mẫu Bản cam kết). 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi ; 

- UBND các tỉnh, thành phố (Ph/h); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu VT. 
  (K-    b) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khƣớc 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trong hoạt động vận tải hàng hóa 

 

Hôm nay, vào lúc…...giờ…… ngày…… tháng 7 năm 2021,  

Tại……………………...………………………………………………………… 

Tôi tên là:…………………………………..Chức vụ:………………………….. 

Đại diện đơn vị vận tải:.......................................................................................... 

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc :........................................................................... 

Sau khi nghe đại diện Sở Giao thông vận tải/UBND huyện/thị xã/thành phố phổ 

biến các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Thông báo của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng hóa, Tôi xin cam kết: 

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa theo Thông báo của Sở Giao thông vận 

tải Bình Thuận. 

2. Tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho lái xe, 

phụ xe, người bốc xếp theo xe trước khi đi và khi quay về theo yêu cầu tại Công văn số 

4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. 

3. Khai báo với UBND cấp xã nơi đơn vị đóng chân về lịch trình di chuyển của 

lái xe, phụ xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe đến các tỉnh, thành phố có dịch (họ và 

tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc). 

4. 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, người bốc xếp theo 

xe thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm thông thoáng 

phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong suốt hành 

trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường xuyên sát khuẩn. 

- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời gian và 

địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; thời gian và 

địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp xúc...;  thực hiện 

nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi đi/đến. 

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin 

phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung cấp các thông tin 

liên quan cho các chốt kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi trả/nhận 

hàng và nơi cư trú/lưu trú.  

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và camera hàng trình 

(nếu có). Trên hành trình không được dừng nghỉ, nhận thêm hàng, trả hàng, đón/trả  

 

người tại các vùng có dịch và không dừng để ăn uống dọc đường (mua thức ăn mang 

theo và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán). Trong trường hợp cấp bách hoặc bất khả 

kháng phải dừng, đỗ tại vùng có dịch, lái xe phải chủ động báo cho cơ quan y tế và 

chính quyền địa phương nơi đến. 



  

5. Trong thời gian lưu trú tại nơi trả/nhận hàng, đơn vị vận tải bố trí khu vực 

riêng biệt cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe; quản lý chặt chẽ, bảo đảm các 

điều kiện phòng, chống dịch và khai báo y tế tại nơi lưu trú theo đúng quy định. 

6. Khi về đến Bình Thuận, lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải xét nghiệm 

bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đến Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi gần 

nhất để khai báo y tế để được theo dõi, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng 

quy định. Trong thời gian tự cách ly tại nhà hoặc tại đơn vị vận tải, những người nói 

trên không được đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác.  

Tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trên 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. 

Bản cam kết này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi Sở Giao thông vận tải Vĩnh 

Phúc/UBND huyện/thị xã/thành phố để theo dõi, 01 bản lưu tại đơn vị để thực hiện./. 

  

      

Vĩnh Phúc, ngày        tháng   năm 2021 
NGƢỜI KÝ CAM KẾT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tên đơn vị đề nghị:  

Công ty vận tải X………. 

------- 
V/v đăng ký phương án vận chuyển 

hàng hóa ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc 

trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Vĩnh Phúc, ngày .... tháng .... năm 2021 

 

                        Kính gửi:  - Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc 

- UBND xã/Phường/Thị trấn … 

 

- Tên đơn vị:  .................................................................................................................  

- Địa chỉ: .......................................................................................................................  

- Số điện thoại:........................ Zalo.................... Gmail.......................................... 

- Loại hàng chuyên chở:................................................................................. 

- Tổng số phương tiện:........... chiếc (có danh sách kèm theo). 

- Tổng số lái xe và người đi cùng:........... người (có danh sách kèm theo). 

Đơn vị đăng ký vận chuyển hàng hóa ra/vào tỉnh Bình Thuận, như sau: 

1. Tên tuyến đường cửa ngõ ra/vào tỉnh Bình Thuận (2):  ...........................................  

.......................................................................................................................................  

2. Phương án thực hiện vận chuyển và lên/xuống hàng hóa (3): ..................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

Đơn vị (1) cam kết tổ chức thực hiện theo đúng phương án đăng ký nêu trên và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp./. 

Chủ doanh nghiệp/đơn vị vận tải 

(Ký tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Đề nghị nêu trên phải được số hóa thành tập tin có định dạng .PDF hoặc file ảnh JPG 

khi gửi về Sở GTVT hoặc gửi bằng văn bản giấy đến UBND cấp xã.  

(1): Tên đơn vị theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(2): Tên tuyến đường cửa ngõ vào tỉnh Bình Thuận, gồm:  

(3): Các phương án, gồm: 

1. Doanh nghiệp vận tải hoặc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có phương tiện 

tự vận chuyển có điều kiện thay đổi lái xe, phụ xe và người đi cùng tại các chốt kiểm 

soát dịch Covid-19 thì thay đổi lái xe, phụ xe và người đi cùng sau khi đã khử khuẩn 

phương tiện. 

2. Doanh nghiệp không có điều kiện đổi xe, đổi lái xe nhưng vận chuyển hàng 

hóa đến những địa điểm cụ thể cố định, không thể đến các điểm khác (ví dụ vận 

chuyển gia súc, gia cầm, vật liệu xây dựng...) phải đến thẳng các điểm xuống hàng 

hóa, có lực lượng bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa tại chỗ. Lái xe phải ở trên xe hoặc nơi 



  

cách ly do doanh nghiệp hoặc người nhận hàng bố trí, không được tiếp xúc với bất kỳ 

người nào khác. 

3. Doanh nghiệp định kỳ thường xuyên vận chuyển ra/vào tỉnh Vĩnh Phúc và có 

điểm lên/xuống hàng hóa cố định (thủy hải sản, hàng tiêu dùng) thì khuyến khích tạo 

lập khu cách ly tập trung riêng cho lái xe, phụ xe và người đi cùng phương tiện theo 

hướng dẫn của ngành y tế. 

4. Doanh nghiệp vận tải hàng hóa vào tỉnh Vĩnh Phúc cần phải phân phối nhiều 

nơi nhưng không có điểm lên xuống hàng hóa tập trung, cố định thì thực hiện lên 

xuống hàng hóa tại các điểm do Sở Giao thông vận tải bố trí tại bến xếp dỡ hàng hóa 

và các bến xe thuộc Vĩnh Phúc; Các điểm ở các huyện, thị xã, thành phố do UBND 

cấp huyện bố trí. 

5. Tại khu vực các điểm chợ trên địa bàn Vĩnh Phúc và các huyện, các doanh 

nghiệp thực hiện việc lên/xuống hàng hóa tại các điểm do địa phương bố trí và các lái 

xe, phụ xe và người đi cùng phương tiện được bố trí vào khu cách ly tạm thời tại khu 

vực lên xuống hàng hóa đảm bảo không tiếp xúc với người khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Phụ biểu 

BIỂU MẪU THỐNG KÊ CÁC PHƢƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

ĐI ĐẾN (ĐI QUA) ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo văn bản số ……../SGTVT-VTPTNL ngày    /7/2021 của Sở GTVT Vĩnh Phúc) 

 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Nơi đi Nơi đến 

Hành trình 

vận chuyển 

Cự ly 

 vận 

chuyển 

Ghi chú 

1 
      

2 
      

3 
      

…… 
      

 

                                                                            ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT 

  (Ký tên, đóng dấu) 
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