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Kính gửi:  
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai; 
- Hiệp hội vận tải Hải Phòng; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách 
bằng đường bộ trên địa bàn; 
- Các phòng, đơn vị: Quản lý vận tải, Thanh tra Sở. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 4519/ 
UBND-VX ngày 08/7/2021 về việc hướng dẫn kiểm tra kết quả xét nghiệm đối 

với một số đối tượng cụ thể tại các Chốt kiểm soát vào thành phố. (đính gửi kèm 
theo) 

Trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhằm 

đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, Sở Giao 
thông vận tải thông báo và đề nghị như sau: 

1. Người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-
nơ (xe container), kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (xe chở xăng dầu) 

có trách nhiệm kiểm tra kết quả xét nghiệm của lái xe, phụ xe container, xe chở 
xăng dầu; người đứng đầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp 

đồng (xe chở công nhân tại các khu công nghiệp) phối hợp với cơ sở sản xuất 
kinh doanh thực hiện việc xét nghiệm hàng tuần cho lái xe, phụ xe (người phục 

vụ trên xe) và công nhân sử dụng phương tiện của đơn vị; đăng ký với chốt kiểm 
soát cửa ngõ vào thành phố biển số xe (xe có dán logo của doanh nghiệp) hoặc 

giấy xác nhận của Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Cam kết thực hiện 
nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; chịu trách nhiệm trước pháp luật 

nếu để lái xe, phụ xe, người lao động của đơn vị mình làm lây lan dịch bệnh. 

2. Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đề nghị Sở Giao thông vận tải các 
tỉnh, thành phố phối hợp, tuyên truyền tới các doanh nghiệp trên địa bàn địa 

phương mình khi lưu thông vận tải hàng hóa, hành khách qua Chốt kiểm soát 
của thành phố Hải Phòng phải chấp hành nghiêm các quy định của Chốt kiểm 

soát và phải thực hiện việc test nhanh vi rút SARS-CoV-2 theo đúng chỉ đạo của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ngành y tế. 

3. Đề nghị Hiệp hội vận tải Hải Phòng tổng hợp danh sách người lái xe, 
phụ xe có nhu cầu test nhanh xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 của các doanh 

nghiệp hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đề xuất vị trí phù 
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hợp, gửi văn bản về Sở Y tế để tổ chức lấy mẫu, làm xét nghiệm và trả kết quả 

cho doanh nghiệp. 

4. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

thuộc Công an thành phố, phòng Quản lý vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các đơn vị 

kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, cương quyết xử phạt nghiêm nếu các 
đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành 
phố và Sở Giao thông vận tải. 

5. Các nội dung khác không đề cập tại văn bản này tiếp tục thực hiện theo 

các văn bản chỉ đạo trước đây của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban nhân 
dân thành phố và Sở Giao thông vận tải. 

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối 
hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Giao thông vận tải;              
- UBND Thành phố;                  (để b/cáo) 
- Tổng cục Đường bộ VN; 
- Công an TP; 
- Ban QL Khu kinh tế HP;         (để p/hợp) 
- Sở Y Tế, Sở TT&TT; 
- UBND các quận, huyện; 
- Đài PT&TH Hải Phòng;            (để đ/tin) 
- Báo HP, chuyên mục ANHP;    
- GĐ, PGĐ P.V.Huy;    
- Cổng TTĐT Sở GTVT; 
- Lưu: VP, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Phạm Văn Huy 
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