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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

          Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hà Nam, ngày         tháng         năm  
 

KẾ HOẠCH 
Huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 

tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về phòng, chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam.  Sở Giao thông vận tải Hà Nam xây dựng Kế hoạch huy động 

phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Huy động phương tiện vận tải kịp thời, vận chuyển người với số lượng 

lớn về các khu cách ly tập trung và vận chuyển thuốc men, hàng hóa. Chủ động 

thực hiện các biện pháp phòng, chống covid- 19 tại các Khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

- Phương tiện vận tải, người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đảm 

bảo số lượng, chủng loại, điều kiện tham gia giao thông và phòng, chống dịch. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các đơn vị liên quan theo 

chỉ đạo của tỉnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng vận chuyển: 

Người và thuốc men, hàng hóa trong Khu công nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh. 

2. Đơn vị kinh doanh vận tải tham gia vận chuyển : 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện hoạt động kinh doanh vận 

tải (có giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe…). 

- Thực hiện nghiêm theo quy định về giá cước hiện hành. 

3. Phương tiện và người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ 

trên phương tiện: 

- Các xe phải đảm bảo điều kiện tham gia giao thông, đảm bảo chất lượng, 

thường xuyên duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trên xe. 

- Xe vận tải hành khách: từ 16 chỗ đến 49 chỗ. 

- Xe tải: Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông từ 

570 kg trở lên. 
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- Các phương tiện tham gia vận chuyển phải thực hiện nghiêm các quy 

định về phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, như: 

 + Phương tiện phải được khử trùng trước và sau khi đón, trả khách. 

 + Không chở quá số người theo giấy phép được cấp. 

 + Trang bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh trên xe (được Bộ y tế cấp phép). 

 + Có mã QR code điểm kiểm dịch dán ở cửa lên xuống xe; có thùng đựng 

rác trên xe; 

 + Khi chở khách, các xe không sử dụng điều hòa, mở các cửa sổ ở mức độ 

thông thoáng; bắt buộc đeo khẩu trang đối với lái xe, nhân viên phục vụ trên xe 

và hành khách đi xe. 

- Người điều khiển phương tiện có đủ điều kiện theo quy định (về sức 

khỏe, có giấy phép lái xe phù hợp…), nhân viên phục vụ có đủ điều kiện phục 

vụ và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19 theo quy định của 

ngành y tế. 

4. Địa điểm vận chuyển: 

Thực hiện vận chuyển người và thuốc men, hàng hóa từ các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đến các địa điểm cách ly tập trung theo dự kiến, cụ thể: 

4.1. Khu công nghiệp Châu Sơn: 

- Vị trí 1: Khu nhà của Liên đoàn lao động tỉnh quản lý. 

- Vị trí 2: Khu nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam. 

4.2. Khu công nghiệp Thanh Liêm: Nhà may Hồng phát. 

4.3. Khu công nghiệp Đồng văn I: 

- Vị trí 1: Khu nhà của Liên đoàn lao động tỉnh quản lý. 

- Vị trí 2: Khu nhà xưởng chưa sử dụng của Công ty cổ phần Sao Thái Dương. 

4.4. Khu công nghiệp Đồng văn II: Khu nhà điều hành của Công ty cổ 

phần phát triển Hà Nam. 

4.5. Khu công nghiệp Đồng văn III: Khu sân bãi của Công ty Tân Cảng. 

4.6. Khu công nghiệp Đồng văn IV: Khu nhà điều hành KCN Đồng Văn 

IV và sân bãi đỗ xe, tập luyện PCCC. 

4.7. Khu công nghiệp Hòa Mạc: Khu nhà điều hành KCN Hòa Mạc. 

5. Dự kiến tình huống: 

5.1. Phương tiện vận chuyển khách: 

Căn cứ “Phương án vận chuyển người lao động” theo Hướng dẫn các 

phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid- 19 tại cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp kèm theo Quyết định 2787/QĐ-BYT 
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ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế; Căn cứ “Phân loại cấp độ dịch bệnh” theo Kế 

hoạch số 557/KH-UBND ngày 07/3/2021 của UBND tỉnh Hà Nam Kế hoạch 

đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút corona (covid- 19) gây ra trên địa bàn. Dự kiến 05 tình huống để huy động 

phương tiện theo 05 cấp độ dịch bệnh: 

 - Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trong 

nước chưa xâm nhập vào địa bàn tỉnh: Căn cứ tình hình thực tế, đưa ra thông 

báo về các biện phòng, chống dịch Covid- 19 và phân làn trong quá trình vận 

chuyển vận tải hành khách, hàng hóa. 

 - Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại tỉnh dưới 20 trường hợp: Dự kiến 

số lượng người cần vận chuyển về khu cách ly dưới 1000 người. Số lượng xe tối 

thiểu dự kiến cần huy động là 07 xe. 

 - Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ trên 20 trường hợp đến 

40 trường hợp trên địa bàn tỉnh: Dự kiến số lượng người cần vận chuyển về khu 

các ly từ trên 1000 người đến dưới 2000 người. Số lượng xe tối thiểu dự kiến 

cần huy động là 15 xe. 

 - Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 40 trường hợp mắc 

đến 150 trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh: Dự kiến số lượng người cần vận 

chuyển về khu các ly từ trên 2000 người đến dưới 7.500 người. Số lượng xe tối 

thiểu dự kiến cần huy động là 52 xe. 

 - Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng trên 150 trường hợp mắc 

trên địa bàn tỉnh: Dự kiến số lượng người cần vận chuyển về khu các ly từ trên 

7.500 người. Số lượng xe dự kiến cần huy động tối thiểu trên 52 xe, tùy tình 

hình thực tế để huy động xe bảo đảm theo yêu cầu. 

 5.2. Xe tải: Dự kiến ở các tình huống từ 01 đến 05 xe. 

* Ghi chú: Tần xuất mỗi xe vận chuyển theo ca, 05 chuyến/ngày; Số lượng 

xe và số chuyến vận chuyển/ngày có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. 

6. Thời gian, địa điểm vận chuyển: Theo chỉ đạo cụ thể của tỉnh. 

7. Các thức thực hiện: 

- Trên cơ sở Kế hoạch: Sở Giao thông vận tải rà soát, làm việc và ký hợp 

đồng nguyên tắc đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện vận 

chuyển. 

- Khi có chỉ đạo huy động phương tiện, các đơn vị kinh doanh vận tải bố 

trí phương tiện, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe có mặt 

tại vị trí tập kết. 

- Thực hiện theo sự điều hành phương tiện của ngành y tế 
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 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

 1. Kinh phí vận chuyển: Đề nghị tỉnh cấp kinh phí 

 2. Trang thiết bị phòng chống dịch Covid- 19 cho lái xe, nhân viên 

phục vụ trên xe và người tham gia Kế hoạch:  

Đề nghị Sở y tế trang bị các trang thiết bị phòng chống dịch. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 

 - Các đơn vị kinh doanh vận tải (có danh sách kèm theo) có Kế hoạch 

chuẩn bị và điều động phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đảm bảo 

các điều kiện theo quy định, đảm bảo số lượng và chất lượng khi có yêu cầu huy 

động. 

 - Bố trí phương tiện, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ 

trên xe đảm bảo đúng thời gian huy động. 

 - Phân công người phụ trách, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch. 

2. Các đơn vị, phòng ban chức năng của Sở GTVT: 

2.1. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: 

Tham mưu thành lập bộ phận thường trực huy động phương tiện để thực 

hiện huy động phương tiện theo Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị kinh 

doanh vận tải có phương tiện được huy động thực hiện đúng nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch. 

2.2. Văn phòng Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

Tham mưu nguồn kinh phí phục vụ Kế hoạch này. 

2.3. Thanh tra Sở: 

 Phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức phân luồng 

giao thông bảo đảm lưu thông trên các cung, tuyến đường trên địa bàn tỉnh khi 

có yêu cầu. 

2.4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: 

Tham mưu cho Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh các tuyến đường  

tạm ngừng hoạt động lưu thông đường bộ trên các tuyến liên quan đến Khu công 

nghiệp và khu dân cư trong trường hợp cần thiết. 

3. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh, Sở Y tế, Sở 

tài chính: 

- Bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. 

- Hướng dẫn, trang bị các trang thiết bị phòng dịch cho lực lượng tham gia 

kế hoạch. 



 5 

- Bố trí lực lượng tiếp nhận, quản lý phương tiện, người điều khiển 

phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện theo Kế hoạch. 

- Bố trí tiêm phòng dịch Covid- 19 cho cán bộ điều động  phương tiện, 

người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại 

các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề 

nghị các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện; các Sở, ban, ngành liên quan phối 

hợp triển khai thực hiện. Các đơn vị kinh doanh vận tải có tên trong danh sách 

được huy động phương tiện có phương án chuẩn bị và điều động phương tiện kịp 

thời, đủ số lượng, chất lượng theo quy định khi có yêu cầu huy động./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid- 19       (để b/c); 

- Giám đốc Sở 

- Công an tỉnh 

- Các sở: Y tế; Tài chính; KH và ĐT       (để p/h); 

- BQL các Khu công nghiệp tỉnh 

- UBND các huyện, thị, thành phố 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở      (để t/h); 

- Các đơn vị vận tải liên quan 

- Trang TTĐT sở; 

- Lưu VT; QLVT,PT&NL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 
HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THAM GIA  

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

(Kèm theo Kế hoạch số:       KH-SGTVT, ngày      /7/2021của Sở GTVT Hà Nam) 

  
  

TT Đơn vị kinh doanh Loại xe Ghi chú 

1 HTX dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân Khách  

2 HTX vận tải Đồng Tâm Khách  

3 Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Nam Khách  

4 CN công ty TNHH MTV vận tải Hải Đăng Khách  

4 Công ty TNHH VT và TMDV Quốc Cường Khách  

5 Công ty TNHH TMDL Đức Ngọc  Sơn Khách  

6 Công ty TNHH TMDL Chính Đoài Khách  

7 Công ty TNHH VTDL Đông Anh Hà Nam Khách  

8 Công ty TNHH TM và DL Khải Nam Khách  

9 Công ty TNHH TM và DL Ngọc Quang Khách  

10 CN Công ty TNHH DVDL Thời Đại Khách  

11 Công ty Cổ phần đầu tư TM và VT Duy Khang Khách  

12 Công ty TNHH Tổng hợp An Dân -CN Hà Nam Tải  

13 Công ty TNHH Huyền Nguyên Tải  

14 HTX Thương mại và Vận tải Bình An Tải/Khách  

 
Tổng số   

 

* Ghi chú: Ngoài các đơn vị trong danh sách, Sở GTVT Hà Nam có thể huy 

động thêm các phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải khác cho phù hợp 

với thực tế để thực hiện Kế hoạch 
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