UBND TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1439 /SGTVT-QLVTPT&NL

Thái Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện Hướng dẫn của Bộ GTVT về
tổ chức giao thông kiểm soát dịch đối với
hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời
gian phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:
- Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Các Sở: Y tế; Công thương, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Thái Bình;
- UBND các huyện, thành phố.
Để thống nhất thực hiện việc tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với
hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Bộ
Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày
24/8/2021 “về việc Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch
đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid19”; Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 “về việc rà soát bãi bỏ các
văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với văn
bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo vận tải, lưu thông hàng hóa
kịp thời, thông suốt”.
Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại văn bản số 417/PC-VP ngày
25/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải Thái Bình gửi tới
các đơn vị liên quan Quyết định 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 và Công
điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải. Đề nghị các
đơn vị nghiên cứu và thực hiện Hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải trong đó
lưu ý một số nội dung Kiểm soát xe ô tô vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm
soát dịch như sau:
1. Đối với phương tiện vận tải có Giấy nhận diện:
Lực lượng kiểm soát sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên
dùng quyét mã QR trên Giấy nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về
phương tiện, người trên phương tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình
vận chuyển và thực hiện như sau:
- Trường hợp sau khi quét mã QR thể hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu
thì cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch.
- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ,
chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét nghiệm còn

hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), Căn cước
công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phục vụ trên
xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe), khai báo y tế đầy đủ thì cho
phương tiện lưu thông ngay qua chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên
phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ
http://vantai.drvn.gov.vn
- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ,
chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy xét
nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào
khu vực kiểm tra phương tiện tại Chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên
đường) để kiểm tra và xử lý theo quy định phòng, chống dịch. Nếu phát hiện
người trên phương tiện dương tính với SARS-COV-2 thì tổ chức cách ly theo
quy định.
2. Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện hoặc có Giấy nhận diện
nhưng đã hết hiệu lực:
Lực lượng kiểm soát yêu cầu, hướng dẫn xe di chuyển vào khu vực
kiểm tra phương tiện tại Chốt kiểm soát dịch (không để xe dừng đỗ trên đường)
để kiểm tra các thông tin và thực hiện như sau:
- Trường hợp người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét
nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện),
Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phục
vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) và đã khai báo y tế thì
cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch.
- Trường hợp người trên phương tiện không xuất trình được bản chính
Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì tiếp tục hướng dẫn và
xử lý theo quy định về phòng, chống dịch. Nếu phát hiện người trên phương tiện
dương tính với SARS-COV-2 thì tổ chức cách ly theo quy định.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (b/cáo);
- Đài PT&TH; Báo Thái Bình (p/hợp);
- Hiệp hội VT ô tô Thái Bình;
- Các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 (t/hiện);
- Các đơn vị KDVT (T/hiện);
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, QLVT, PTNL.
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