ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1922/UBND-KTHT

Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các biện pháp
phòng chống Covid-19 đối với lái
xe, phụ xe tham gia vận chuyển,
lưu thông hàng hóa

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa.

Thực hiện Công văn số 2393/UBND-KGVX ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về tăng cường quản lý phòng chống Covid-19 đối với lái xe, phụ xe tham gia
vận chuyển, lưu thông hàng hóa; Công văn số 2352/ SGTVT- QLVT,PT&NL ngày
07/8/2021 của Sở Giao thông vận tải Sơn La về việc thực hiện các biện pháp phòng
chống Covid-19 đối với lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển, lưu thông hàng hóa.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Các phương tiện vận tải hàng hóa đến hoặc trở về huyện từ các tỉnh,
thành phố chỉ được vào huyện khi lái xe, phụ xe có kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ, nếu chưa có thì phải làm
Test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 và phải tự trả phí xét nghiệm; chấp
hành nghiêm việc kiểm tra và khai báo y tế bắt buộc tại các Trạm kiểm soát liên
ngành khi vào huyện.
2. Đối với tất cả lái xe, phụ xe phương tiện vận tải hàng hóa khi đi vào địa
bàn huyện Quỳnh Nhai:
- Trường hợp đi, đến, trở về từ các vùng đang có dịch (tính theo phạm vi
hành chính cấp xã) hoặc từ các địa phương đã thiết lập vùng cách ly y tế theo
thông báo của cấp có thẩm quyền phải ăn, nghỉ tập chung tại cơ sở lưu trú hoặc nơi
do doanh nghiệp vận tải bố trí được UBND xã, huyện chấp thuận. Chịu sự kiểm
soát y tế phòng, chống dịch Covid-19 như trong khu cách ly tập trung.
- Trường hợp đi, đến, trở về từ các tỉnh khác phải đăng ký điểm ăn nghỉ tại cơ
sở lưu trú hoặc nơi doanh nghiệp vận tải bố trí được UBND xã, huyện chấp thuận
đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19, chịu sự kiểm soát thường xuyên của
Tổ Covid cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 cấp xã.
- Trường hợp lái xe, phụ xe có hộ khẩu thường trú tại Quỳnh Nhai không
được về sinh hoạt tại gia đình, cộng đồng khi vẫn đang thực hiện vận chuyển hàng
hóa liên tỉnh, huyện. Khi ngừng vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, huyện yêu cầu phải
tự cách ly 14 ngày (ở phòng riêng) tại cơ sở lưu trú do UBND xã, huyện cho phép
hoạt động, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà và thực hiện xét nghiệm theo
phương pháp RT - PCR như đối với các trường hợp cách ly y tế tập chung. Các
chủ phương tiện (chủ xe) thực hiện đăng ký (1 lần hoặc nhiều lần khi có sự thay
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đổi) phạm vi hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, huyện nội tỉnh với UBND
các huyện, thành phố (nội dung đăng ký theo hướng dân của UBND huyện, thành
phố). Chỉ được bố trí những lái xe, phụ xe trong danh sách đã đăng ký mới được
xem xét cho phép thực hiện vận chuyển hàng hóa ra, vào huyện. Cam kết quản lý
chặt chẽ lái xe, phụ xe và thực hiện nghiêm, đầy đủ quy định của các cấp về công
tác phòng, chống dịch Covid-19. Nếu vi phạm sẽ không được hoạt động vận
chuyển hàng hóa.
3. Lái xe, phụ xe có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của cấp có
thẩm quyền về công tác phòng, chống dịch Covid -19 và vận chuyển hàng hóa, nếu
vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cụ thể:
- Ghi chép đầy đủ, rõ ràng hành trình di chuyển, các địa điểm dừng nghỉ,
giao nhận hàng, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 30 ngày) và
cung cấp cho các cơ quan chức năng (bản sao chụp) khi có yêu cầu; đảm bảo
thông thoáng phương tiện, không sử dụng điều hòa, thường xuyên mở cửa sổ
phương tiện; hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
- Tuyệt đối không được chở người trên thùng chở hàng, chở quá số người
trên cabin theo quy định.
- Thực hiện nghiêm việc lưu trú tại các cơ sở mà UBND xã, huyện đã chấp
thuận và chịu sự quản lý về y tế của Tổ Covid cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid -19 cấp xã, huyện.
4. Chủ xe, lái xe chủ động đề nghị cấp thẻ nhận diện có mã QRCode hoạt
động trên “luồng xanh” khi vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh
xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu... có hành trình vận
chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg nhằm
tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển, lưu thông hàng hóa.
5. Đề nghị UBND các xã, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vận
tải hàng hóa trên địa bàn, trong quá trình kiểm tra phải tạo điều kiện cho các
phương tiện hoạt động thuận lợi, nhanh chóng, không gây ùn tắc giao thông, đồng
thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã; các đơn vị kinh doanh vận tải hàng
hóa nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (b/c);
- Các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT (Bước); Pto 20b.
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