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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v hướng dẫn hoạt động vận tải hàng 

hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch 

bệnh Covid- 19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày          tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

 

Căn cứ Công văn số 3433/TCĐBVN - VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo 

phòng, chống dịch bệnh Covid -19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19 vừa đảm 

bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Giao thông vận tải 

Hà Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung như sau: 

1. Nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu và quy trình thủ 

tục vận chuyển hàng hóa và phòng chống dịch theo hướng dẫn của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam tại văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/05/2021 và văn 

bản số 898/BYT-MT ngày 07/2/2021của Bộ Y Tế về hướng dẫn phòng chống 

dịch Covid - 19 trong vận tải hàng hóa (có 2 văn bản đính kèm). Các đơn vị vận 

tải cần xây dựng phương án và liên hệ với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) 

địa phương để được xét nghiệm Covid-19 cho lái, phụ xe; đồng thời liên hệ với 

Sở Giao thông vận tải địa phương để hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ cần thiết 

khác theo quy định. 

2. Để thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng 

trong việc xác định nơi xe xuất phát, dừng đỗ, hành trình chạy xe… yêu cầu tất cả 

các đơn vị vận tải khi hoạt động vận chuyển phải xuất trình hóa đơn, chứng từ, 

giấy vận tải, tài khoản truy cập dữ liệu thiết bị GSHT của đơn vị… cho lực lượng 

chức năng tại chốt kiểm soát; đồng thời cam kết đã thực hiện nghiêm túc các quy 

định về phòng chống dịch nêu trên. 

3. Giao Thanh tra Sở phối hợp hợp với các lực lượng liên quan có biện 

pháp nghiệp vụ phù hợp để kiểm tra, kiểm soát xử lý các đơn vị, cá nhân không 

chấp hành nhưng phải hạn chế thấp nhất việc ùn ứ phương tiện tại chốt kiểm soát. 

Thông tin địa chỉ mail: nguyentoannang@.hanam.gov.vn; Zalo và đường 

dây nóng của Sở GTVT Hà Nam (phòng QLVT,PT&NL- 0226.3851301, đ/c 

Năng - Chuyên viên 0943320933) 
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Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị, chủ phương tiện, lái xe 

nghiêm túc chấp hành và đề nghị các Sở Giao thông vận tải các tỉnh có liên quan 

hỗ trợ thông tin, thông báo kịp thời đến với các doanh nghiệp, HTX, chủ phương 

tiện biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên             (t/h); 

- Giám đốc Sở      (để b/c); 

- Sở Y tế               (để p/h); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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