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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v quản lý, kiểm soát các
phương tiện vận tải hàng hóa
của các địa phương trong thời
gian giãn cách xã hội

Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
Ngày 14/9/2021, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1401/QĐ-UBNDHC về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh để phòng,
chống dịch COVID-19. Để triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo trên, UBND
Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố siết chặt và tăng cường các biện pháp trọng tâm sau:
1. Về kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường
thủy
a) Tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
343/UBND-ĐTXD ngày 05/9/2021 trên toàn tỉnh.
b) Trường hợp người lái xe và người trên xe vận chuyển hàng hóa nội tỉnh
trong vùng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg không đáp ứng điều kiện tại mục a
khoản 1 công văn này nếu có chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19:
- Có giấy xác nhận đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19, có phương án
vận tải thể hiện đầy đủ các thông tin có liên quan đến hành trình vận chuyển, nơi
đi, nơi đến, loại hàng hóa vận chuyển,… được vận chuyển hàng hóa trong nội
huyện/thành phố;
- Có giấy xác nhận đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19: được vận
chuyển hàng hóa trong nội xã/phường/thị trấn.
2. Công tác quản lý người lái xe và người trên xe vận chuyển hàng hóa
trên địa bàn tỉnh
a) Người lái xe và người trên xe thực hiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh
thường xuyên khi về địa phương phải thực hiện biện pháp quản lý tập trung
phương tiện và người tại các điểm tập kết do địa phương bố trí.
b) Người lái xe và người trên xe thực hiện vận chuyển hàng hóa liên tỉnh
không thường xuyên khi về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm
Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trước khi về nơi cư trú.
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3. Công an tỉnh phối hợp Sở Giao thông vận tải: Hướng dẫn các địa
phương quy trình kiểm soát tại các chốt cho phù hợp, đảm bảo chặt chẽ trong công
tác phòng chống dịch
4. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Triển khai và thực hiện thống
nhất nội dung kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho
phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông thông suốt trên địa bàn quản lý. Bố
trí lực lượng kiểm soát y tế tại các chốt để thực hiện xét nghiệm đối với các trường
hợp Giấy xét nghiệm hết thời hạn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ và có giải pháp phù
hợp để quản lý lái xe và người trên xe đi về từ các vùng có dịch.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Công an Tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT+THVX/ĐTXD.nhthu.
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