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V/v thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 1382/UBNDKGVX ngày 29/6/2021

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương,
Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 29/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số
1382/UBND-KGVX về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt
động vận tải, lái xe trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ban chỉ đạo cấp
huyện, cấp xã, tổ phòng, chống dịch cơ sở đã nghiêm túc triển khai, thực hiện
theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, một số nội dung chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh chưa được hiểu thống nhất (theo Tờ trình số 116/TTrUBND ngày 03/7/2021 của UBND huyện Yên Mỹ; Công văn số 1547/SGTVTQLVT&PT ngày 30/6/2021 của Sở Giao thông vận tải). Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo như sau:
1. Tạo điều kiện cho một số phương tiện hoạt động nội tỉnh, ra, vào tỉnh
nhằm vừa kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, đồng thời đảm bảo
cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động ổn địch, thực hiện
“mục tiêu kép” theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
a) Các phương tiện được hoạt động
- Xe phục vụ phòng, chống dịch; xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu,
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất;
- Xe ưu tiên: Các loại xe ưu tiên theo quy định của Luật Giao thông
đường bộ năm 2008; xe được phép hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Xe hoạt động vì lý do công vụ, xe đưa đón
công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất,
hàng hóa và xe chở nhân viên, thiết bị điện lực phục vụ sửa chữa, điều hành hệ
thống điện, theo đề nghị của ngành điện.
- Hàng hóa thiết yếu: Là lương thực, thực phẩm, vật dụng, văn phòng
phẩm, thuốc men phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, cách
ly; lương thực, gạo, hàng nông sản để bán, buôn chỉ được vận chuyển ra khỏi khu
phong tỏa khi có đủ điều kiện tại điểm b, mục này.
b) Phạm vi hoạt động
- Các phương tiện được phép hoạt động nêu trên được đi từ, đi đến tất cả
các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trừ xe vận chuyển hàng hóa

không thiết yếu, nguyên vật liệu vào địa bàn thôn, khu phố (khu dân cư) có ca
mắc Covid-19 bị phong tỏa, cách ly.
- Xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đi, đến các doanh nghiệp bị
phong tỏa, cách ly được phép hoạt động khi doanh nghiệp không nằm trong khu
vực dân cư, doanh nghiệp đã kiểm soát được dịch bệnh và có phương án bốc,
dỡ, vận chuyển hàng hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng, chống dịch cho
lái xe, phụ xe và nhân viên bốc, dỡ.
- Điều kiện vận chuyển lương thực, gạo, hàng nông sản ra khỏi khu vực
dân cư bị phong tỏa: Được sự đồng ý bằng văn bản của nơi đến (chính quyền cấp
xã hoặc chủ doanh nghiệp); hàng hóa được bốc, xếp lên xe trong khu phong tỏa,
chuyển đến bãi khu vực giáp ranh phong tỏa; bốc dỡ hàng lên xe ngoài khu phong
tỏa (trên xe chỉ có 01 lái xe và 01 phụ xe đảm bảo yêu cầu tại Công văn số
1382/UBND-KGVX ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tuyệt đối
không tiếp xúc với người trong khu phong tỏa); đảm bảo các yêu cầu phòng,
chống dịch khác.
c) Trên xe vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu bố trí tối đa 02 người có kết
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày có
kết quả xét nghiệm và không quá 04 ngày kể từ ngày lấy mẫu xét nghiệm.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan kịp
thời quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp được bốc, dỡ, vận
chuyển hàng hóa, người lao động, chuyên gia phục vụ sản xuất (bao gồm cả các
doanh nghiệp bị phong tỏa, cách ly đã kiểm soát được dịch bệnh tại doanh
nghiệp); chỉ đạo lực lượng chức năng cấp huyện, cấp xã kiểm soát chặt chẽ các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
3. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở
Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hoạt
động nghiêm, hiệu quả các chốt kiểm soát phòng, chống dịch các cấp theo yêu
cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1382/UBND-KGVX ngày
29/6/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TGV, KGVXT.
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