
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v hướng dẫn hoạt động vận 

chuyển hàng hóa đi đến, đi qua 

địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 

1436/UBND-KTN ngày 26/5/2021 về việc tổ chức hoạt động vận chuyển hàng 

hóa qua địa bàn tỉnh Lai Châu; Văn bản số 3205/TCĐBVN-VT ngày 24/5/2021 

của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh có vùng dịch được lưu 

thông vận chuyển hàng hóa đi, đến và ngược lại. 

Căn cứ Văn bản số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Văn bản 

số 21/CV-BCĐ ngày ngày 09/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

Covid-19 tỉnh Lai Châu; Văn bản số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y 

tế về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. 

Sở GTVT Lai Châu hướng dẫn hoạt động vận chuyển hàng hóa như sau: 

1. Các phương tiện vân tải hàng hóa đi từ vùng đã công bố dịch. 

a) Đi đến địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm 

bảo thực hiện các yêu cầu:  

(1) Thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành trình vận 

chuyển, gồm: thời gian, các điểm dừng, đỗ; thông tin những người tiếp xúc; 

danh sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu trú tại 

Lai Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) 



(2) Xuất trình Giấy xác nhận âm tính với SARS–CoV-2 có thời hạn trong 

vòng 03 ngày tính từ thời điểm xét nghiệm đến thời điểm đến các Chốt kiểm 

dịch của tỉnh Lai Châu. 

(3) Trong thời gian lưu trú tạm thời tại Lai Châu, đơn vị kinh doanh vận 

tải phải bố trí khu vực riêng biệt cho lái xe, người đi cùng; quản lý và đảm bảo 

các điều kiện phòng, chống dịch và phải khai báo y tế tại nơi lưu trú theo quy 

định. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về 

phòng, chống dịch Covd-19. 

b) Phương tiện vận tải hàng hóa đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu: 

- Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm 

bảo thực hiện các yêu cầu:  

(1) Thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành trình vận 

chuyển, gồm: thời gian, các điểm dừng đỗ; thông tin những người tiếp xúc; danh 

sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu trú tại Lai 

Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). 

(2) Xuất trình Giấy xác nhận âm tính với SARS–CoV-2 có thời hạn trong 

vòng 03 ngày tính từ thời điểm xét nghiệm đến thời điểm đến các Chốt kiểm 

dịch của tỉnh Lai Châu. 

(3) Không được lưu trú trong suốt thời gian đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu, 

đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 

pháp luật nếu để xảy ra các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Trong 

trường hợp cấp bách hoặc bất khả kháng phải lưu trú, phải chủ động báo trước 

cho cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi lưu trú để có biện pháp giải 

quyết và phòng, chống dịch. 

2. Các phương tiện vân tải hàng hóa đi từ vùng không có dịch 

- Phải được khử khuẩn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Lai Châu. 

- Người điều khiển phương tiện và người đi cùng xe (nếu có) phải đảm 

bảo thực hiện yêu cầu: Thông báo lịch trình di chuyển, ghi chép nhật ký hành 

trình vận chuyển (gồm: thời gian, các điểm dừng đỗ; thông tin những người tiếp 

xúc); danh sách người tiếp xúc trong vòng 14 ngày và trong suốt thời gian lưu 



trú tại Lai Châu; thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử 

khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế). Hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về tính chính xác của nội dung khai báo. 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận tải 

– Xây dựng Lào Cai phối hợp phổ biển, tuyên truyền cho các đơn vị kinh doanh 

vận tải hàng hóa trên địa bàn biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                               (b/c) 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh;    

- Sở Thông tin và Truyền Thông;      (p/h)                                   

- Cổng TTĐT tỉnh;                     

- UBND các huyện, TP; 

- Các đơn vị KDVT hàng hóa; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưởng 
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