UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬNTẢI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2753 /SGTVT-QLVTPT&NL
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 8 năm 2021
V/v 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

Kính gửi:
KHẨN

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội vận tải tỉnh;
- Các đơn vị vận tải.

Thực hiện công văn số 11325/UBND-VP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc 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, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có một số ý kiến như sau:
1. Các đơn vị vận tải
- Nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 11325/UBND-VP ngày 26/8/2021
và tổ chức triển khai, đặc biệt lưu ý một số nội dung:
+ Địa chỉ website cấp Giấy nhận diện phương tiện của Tổng cục Đường
bộ Việt Nam: www.vantai.drvn.gov.vn.
+ Chuẩn bị quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính, mũ, găng tay, bao giầy để
lái xe, người trên phương tiện sử dụng khi vào khu vực phong tỏa, vùng dịch.
+ Trước chuyến đi, thực hiện khai báo tại địa chỉ website của Bộ Công
an: suckhoe.dancuquocgia.gov.vn
+ Đối với trường hợp rời khỏi cabin xe để giao nhận, xếp dỡ hàng hóa
hoặc có nhu cầu về nhà (tại địa phương nơi giao hàng) lái xe và người trên
phương tiện phải mặc đồ bảo hộ y tế, thực hiện test nhanh kháng nguyên và thực
hiện “nguyên tắc 5K”.
+ Đơn vị vận tải tự tổ chức địa điểm lưu trú tạm thời cho lái xe, người
trên phương tiện; nếu đơn vị không tự tổ chức thì thực hiện lưu trú tại các địa
điểm lưu trú tạm thời của cơ quan địa phương công bố.
- Lái xe, người trên phương tiện khi lưu trú nơi địa phương, phải thực hiện
nghiêm các quy định về phòng chống dịch của chính quyền tại địa phương nơi
lưu trú, của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam..
2. Hiệp hội vận tải tỉnh
Tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải biết và thực hiện theo văn bản
này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan về hoạt động
vận tải bằng xe ô tô và phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động vận tải

được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch theo quy định.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Đề nghị tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện
các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 11325/UBND-VP
ngày 26/8/2021.
4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp triển khai đến
các đơn vị vận tải đi/đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết để thực hiện.
Nội dung đầy đủ công văn số 11325/UBND-VP ngày 26/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và trang
thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Nhưtrên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h);
- Giám đốc;
- Website của Sở GTVT;
- Báo, Đài truyền hình (p/h t/truyền);
- Lưu: VT, QLVT.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trần Thượng Chí

