ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 498 /UBND-VP4

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đảm bảo vận tải hàng hóa
được lưu thông thuận lợi trong
công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.

Kính gửi:
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Y tế.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 969/TTgKGVX ngày 17/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh
tại một số địa phương; Văn bản số 6973/BGTVT-VT ngày 18/7/201 của Bộ Giao
thông Vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Văn bản số 969/TTg-KGVX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện đầy
đủ các văn bản của Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thời gian qua trong công
tác phòng, chống dịch bệnh Covd-19, bao gồm:
- Văn bản số 5240/BGTVT-VT ngày 06/6/2021 về việc triển khai thực hiện
Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục
tiêu kép”.
- Văn bản số 6434/BGTVT-VT ngày 05/7/2021 về việc phối hợp phân
luồng phương tiện hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24.
- Công văn số 6626/BGTVT-VT ngày 08/7/2021 giao Cục Hàng không
Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tiết việc
khai thác vận tải hàng không tại các cảng hàng không sân bay; bảo đảm đúng quy
định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế.
- Công điện số 08/CĐ-BGTVT ngày 08/7/2021 về việc áp dụng các biện
pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải
trên cơ sở thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.
- Văn bản số 6779/BGTVT-VT ngày 13/7/2021 gửi UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh,
thành phố.
(Có bản chụp các văn bản gửi kèm theo).

2. Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện một số nguyên tắc chung về
kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực vận tải như sau:
- Yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chủ động sắp
xếp, bố trí đủ phương tiện, lái xe và người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ
hàng hóa đi theo xe thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống
dịch Covid-19; đồng thời có kế hoạch vận chuyển hàng hóa cụ thể từ vùng không
có dịch vào vùng có dịch và ngược lại đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch
Covid-19.
- Đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (gồm các lực lượng Y tế,
Công an, Giao thông vận tải…) thực hiện quy trình kiểm dịch: Tạo điều kiện thuận
lợi, thống nhất cho lưu hành ngay đối với lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên
bốc, xếp dỡ hàng hóa khi đã đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống
dịch Covid-19.
- Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt
Nam, Cục Hàng hải Việt Nam tích cực triển khai “luồng xanh” nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu phương
tiện, thiếu lái xe và ùn tắc giao thông; phân loại các loại hàng hóa dễ hư hỏng như
nông sản rau quả, thực phẩm… để cấp mã riêng (phù hiệu hoặc thẻ) ưu tiên thời
gian giải quyết qua các chốt. Sở Giao thông Vận tải phải nắm bắt chi tiết cụ thể
tình hình doanh nghiệp vận tải trên địa bàn để điều tiết thời gian lưu thông cho
phù hợp tránh gây ùn tắc vào giờ cao điểm.
- Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý vận
tải trên địa bàn và là đầu mối trung gian kết nối giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ
Giao thông Vận tải.
3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan (Bệnh viện, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật, trung tâm Y tế dự phòng...) bố trí điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra riêng
biệt và ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải,
đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản (bao gồm
lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe).
Căn cứ nội dung nêu trên, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế và các cơ quan,
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Công An tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý các KCN;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP4,6.
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