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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI 

Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 

I. Căn cứ thực hiện 

- Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải 

về việc hướng dẫn 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; 

- Văn bản số 11325/UBND-VP ngày 26/8/2021 về hướng dẫn hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; 

- Văn bản số 13417/UBND-VP ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp 

tục thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

II. Trình tự thực hiện vận chuyển chuyên gia, công nhân ra, vào địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19: 

Bước 1: Tổ chức nộp Đơn đề nghị theo Mẫu cho Sở Giao thông vận tải (trực 

tiếp hoặc qua email công vụ: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn). 

- Mẫu 1: Đơn đề nghị vận chuyển chuyên gia, công nhân vào địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Mẫu 2: Đơn đề nghị vận chuyển chuyên gia, công nhân ra địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu. 

- Mẫu Đơn đề nghị được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao 

thông vận tải:  sogtvt.baria-vungtau.gov.vn. 

Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét Đơn đề nghị của tổ chức. Trường hợp 

thông tin phù hợp, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi đến Công an tỉnh, Sở Y 

tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban 

Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan khác để lấy ý kiến. Trong 

thời hạn 24 giờ đồng hồ, các đơn vị liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Giao 

thông vận tải để tổng hợp. Sau thời hạn lấy ý kiến, nếu các đơn vị liên quan không 

có văn bản phản hồi, được xem như đồng ý với đề nghị của tổ chức và chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với lĩnh vực do mình quản lý. 

Trường hợp thông tin của tổ chức chưa phù hợp, Sở Giao thông vận tải có văn bản 

trả lời cho tổ chức. 

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổng hợp, xem xét ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị liên quan trong thời hạn 24 giờ đồng hồ, trình UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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xem xét, giải quyết (nếu đáp ứng đủ các điều kiện) /hoặc trả lời cho tổ chức (nếu 

không đáp ứng đủ các điều kiện). 

Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu sẽ quyết định việc vận chuyển chuyên gia, công nhân ra vào địa tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. 

Bước 5: Sau khi được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận bằng văn 

bản, tổ chức được cho phép thực hiện việc vận chuyển công nhân, chuyên gia.  

Hướng dẫn tạm thời này có hiệu lực trong thời gian phòng chống dịch Covid-

19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kể từ ngày 08/10/2021 đến khi có quy định mới của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thay thế các quy định hiện hành có nội dung trái với 

Hướng dẫn tạm thời này. 

Trên đây là Hướng dẫn tạm thời Quy trình thực hiện vận chuyển chuyên gia, 

công nhân ra, vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bằng ô tô trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19 để các tổ chức và các đơn vị liên quan biết thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở Giao thông 

vận tải qua số điện thoại 02543.727840 để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp (để biết); 

- Sở Y tế (để phối hợp); 

- Sở LĐTB&XH (để phối hợp); 

- Công an tỉnh (để phối hợp);; 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để triển khai); 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh BR-VT,  

- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLKCCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Trần Thượng Chí 
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