
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:            /BGTVT-VT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 
V/v thống nhất trong triển khai thực hiện chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 

của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận 

lợi cho vận chuyển hàng hóa 
 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổ kiểm tra hiện 

trường giúp việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ý kiến của 

đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tại cuộc họp 

chiều ngày 25/8/2021 cho thấy, trong ngày 24/8/2021 trên địa bàn một số địa phương 

còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông đường bộ tại một số chốt kiểm soát dịch trên 

địa bàn một số tỉnh, thành phố gây khó khăn, vướng mắc đối với vận chuyển, lưu 

thông hàng hóa hoặc gây bức xúc cho lái xe, doanh nghiệp; nguyên nhân do một số 

địa phương có quy định còn chưa thống nhất trong triển khai thực hiện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương (chi tiết 

tại phụ lục kèm theo Công văn này).  

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 

1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên toàn quốc “Bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông 

suốt mọi lúc, mọi nơi. Các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ với tinh thần chỉ kiểm tra tại điểm đi, điểm đến và bảo đảm các quy định 

an toàn phòng, chống dịch; bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp…”, các văn 

bản Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương đã hướng dẫn triển khai tạo thuận lợi cho 

vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện: rà soát các văn bản do 

địa phương đã ban hành; thống nhất nội dung kiểm tra và quy trình kiểm tra tại các 

chốt kiểm soát dịch (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thực hiện đúng theo hướng dẫn tại 

Văn bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về vận chuyển 

hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch COVID-19, Văn bản số 

5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho 

vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19; Quyết định số 1570/QĐ-

BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành “Hướng dẫn tạm thời về 

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời 

gian phòng, chống dịch Covid-19”; các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch 
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COVID-19 theo Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế và các văn 

bản khác có liên quan. 

2. Việc kiểm soát phương tiện vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch 

thực hiện theo hướng dẫn tại phần I mục 2 của “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao 

thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19” ban hành kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 

24/8/2021 của Bộ GTVT, cụ thể như sau: 

“1. Đối với phương tiện có Giấy nhận diện 

Lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng 

quét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, 

người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và 

thực hiện như sau: 

a) Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì 

cho phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch; 

b) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính 

xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, 

Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn cước công dân hoặc 

Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ 

hàng hoá đi theo xe), khai báo y tế đầy đủ thì cho phương tiện lưu thông ngay qua 

chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại 

các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng 

Luồng xanh; 

c) Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, chính 

xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét nghiệm 

còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm 

tra phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm 

tra và xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương 

tiện dương tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định. 

2. Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện 

nhưng đã hết hiệu lực 

Lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực kiểm tra 

phương tiện tại chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường) để kiểm tra 

các thông tin và thực hiện như sau: 

a) Trường hợp người trên phương tiện xuất trình được bản chính Giấy xét 

nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn 

cước công dân hoặc Chứng minh thư còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên xe, 

nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) và đã khai báo y tế thì cho phương tiện 

lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch; 

b) Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy 

xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và xử lý 

theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện dương 

http://www.luongxanh.drvn.gov.vn/
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tính với SARS-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.”. 

3. Người trên phương tiện (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp 

dỡ hàng hoá đi theo xe) chở hàng hoá lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K 

và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương 

pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh (test nhanh) kháng nguyên SARS-CoV-2 trong 

thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. 

Trên đây là những vấn đề cấp bách, cần có sự đồng thuận, thống nhất trong 

triển khai thực hiện; Bộ GTVT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Công   

Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

-  Cục Cảnh sát giao thông (C08); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở GTVT - XD Lào Cai; 

- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam; 

- Báo Giao thông; 

- Lưu: VT, V.Tải (Phongdq, 5b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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PHỤ LỤC 

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG CÓ QUY ĐỊNH 

ẢNH HƯỞNG ĐẾN LƯU THÔNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TRÊN 

CÁC QUỐC LỘ 

(Gửi kèm theo Văn bản số         /BGTVT-VT ngày      /        /2021  

của Bộ Giao thông vận tải) 

  

 1) Thành phố Cần Thơ: đã lập đội lái xe hỗ trợ để trung chuyển trong nội 

đô. Những doanh nghiệp nào không có lái xe vào Cần Thơ phải giao cho đội này lái 

vào nhưng hiện không có đủ lực lượng để làm và tốn kém kinh phí; ngoài ra các xe 

từ địa phương khác muốn vào thành phố phải đăng ký trước; tất cả các phương tiện 

đều phải tập trung tại điểm tập kết theo quy định của địa phương để trung chuyển 

giao nhận hàng hóa. Việc này gây ách tắc tại cửa ngõ và bức xúc của các lái xe, 

doanh nghiệp; chậm trễ vận chuyển lương thực, thực phẩm cho thành phố Hồ Chí 

Minh của một số doanh nghiệp (Văn bản số 3438/UBND-KT ngày 21/8/2021 của 

UBND TP. Cần Thơ, Văn bản số 1553/CATP-PV01 ngày 22/8/2021 của Công an 

TP.  Cần Thơ và Văn bản số 2312/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 24/8/2021 của Sở 

GTVT Cần Thơ).  

2) Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: tại Chốt Km38 QL51,  từ chiều ngày 24/8/2021 

Ban Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo test nhanh tại 

chỗ tất cả các trường hợp qua Chốt kiểm soát dịch, kể cả trường hợp có giấy test 

nhanh đang còn hiệu lực (Văn bản số 11022/UBND-VP ngày 21/8/2021 của UBND 

tỉnh BR-VT).  

3) Tỉnh An Giang: các lái xe khi vào tỉnh An Giang phải tiến hành test nhanh 

cho tất cả các trường hợp, sau khi test xong ghi lại thông tin thì cho xe qua. Mặc dù 

không gây ách tắc giao thông tại các Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ nhưng gây bức 

xúc đối với lái xe, doanh nghiệp (Văn bản số 3255/CAT-PV01 ngày 06/8/2021 của 

Công an tỉnh An Giang).  

 4) Hải phòng: Yêu cầu phải có PCR âm tính và tiêm hai mũi vắc xin cho 

người vào thành phố công tác; xe có mã QR kiểm soát theo hướng dẫn của Bộ 

GTVT: Các trường hợp vào thành phố công tác phải có Giấy xét nghiệm SARS - 

CoV-2 bằng phương pháp RT - PCT (có giá trị trong vòng 72 giờ) xét nghiệm tại 

địa phương xuất phát hoặc đi qua trước khi vào Hải Phòng. Giấy xác nhận đã tiêm 

đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 và văn bản đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 thành phố (VB số 5878/UBND-VX ngày 24/8/2021 của UBND 

thành phố Hải Phòng). 

5) Quảng Ninh: có văn bản số 5630/UBND-DL1 ngày 19/8/2021 yêu cầu 

Lái xe phải âm tính PCR trước 48h, khuyến khích tiêm 2 mũi. Riêng người từ tỉnh 

khác về Quảng Ninh phải đủ cả 2 điều kiện (âm tính trước 48h và tiêm 2 mũi vắc 



5 

 

xin, trực tiếp khai báo y tế), nếu ở tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 

16 của Thủ tướng Chính phủ thì phải cách ly 14 ngày + 7 ngày tại nhà. 

6) Hà Tĩnh: Thông báo số 175/TB-BCĐ ngày 20/8/2021 thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19. Theo đó, quy định khi đi vào địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh phải có giấy Xét nghiệm 

RT-PCR trong thời hạn tối đa 48h. 

7) Hải Dương: Đóng QL.38 do liền kề với huyện Lương Tài đang áp dụng 

Chị thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Không cho xe qua lại 2 tỉnh. 

8) Bạc Liêu: Đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh khi cấp Giấy đi đường cho công nhân, nhân viên, người lao 

động phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể sau: Phải thuộc các loại hình được 

phép hoạt động và phải có Kế hoạch “Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương 

án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 ” được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận; tiếp tục thực hiện theo biểu mẫu Giấy đi đường và các yêu cầu, quy định 

tại Công văn số 3300/UBND-KGVX ngày 07/8/2021 cùa UBND tỉnh; thẩm quyền 

ký xác nhận: Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận đối với các trường hợp di chuyển 

trong phạm vi xã, phường, thị trấn mình quản lý. Đối với các trường hợp còn lại, 

Chủ tịch UBND cấp xã phải trình Chủ tịch UBND cấp huyện chấp thuận trước khi 

Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận; 

- Đối với việc cấp Giấy đi đường cho người lao động và hộ kinh doanh cung 

ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu: Tiếp tục thực hiện theo biểu mẫu Giấy đi đường đã 

ban hành kèm Công văn 3169/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh; 

thẩm quyền ký xác nhận: Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận đối với các trường 

hợp di chuyển trong phạm vi xã, phường, thị trấn mình quản lý. Đối với các trường 

hợp còn lại, Chủ tịch UBND cấp xã phải trình Chủ tịch UBND cấp huyện chấp 

thuận trước khi Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận; 

- Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ: Phải có Phương án vận 

chuyển hàng hóa (theo biểu mẫu đã ban hành kèm theo văn bản số 786/SGTVT-

QLVT ngày 07/7/2021 của Sở Giao thông vận tải) và không phải cấp thêm Giấy đi 

đường; các trường hợp còn lại của hoạt động vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, trực tiếp giải quyết và thông báo đến các địa 

phương trong tỉnh. 

https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/309+bieu+mau+giay+di+duong+%282%29.doc/07cb18c1-c87c-da07-cdee-814417008807?t=1629339198763
https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/3300-UBND.signed+%282%29.pdf/bca3b744-5017-9a2a-d931-4cea2fe50e7e?t=1629339218233
https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/3300-UBND.signed+%282%29.pdf/bca3b744-5017-9a2a-d931-4cea2fe50e7e?t=1629339218233
https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/m%E1%BA%ABu+gi%E1%BA%A5y+%C4%91i+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+v%C3%A0+h%E1%BB%99+kinh+doanh.doc/9cc0c4eb-fb96-3d15-a843-e59af6e1e23b?t=1629339234918
https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/3169-UBND.signed+%282%29.pdf/46b1e1f7-8d1b-ed75-c10e-46c912cb5df8?t=1629339448298
https://baclieu.gov.vn/documents/20121/0/bieu+mau+%281%29.pdf/39ddecdd-75f1-5160-e305-c0973cec7c17?t=1629339876018
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