
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:         /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng  11  năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong 

hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh. 

 

  

Kính gửi:  

- Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan 

dịch bệnh diện rộng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo đề nghị của Sở Giao 

thông vận tải cùng các ngành, đơn vị tại văn bản số 3487/SGTVT-QLVTPT&NL 

ngày 11/11/2021, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải: 

- Cung cấp danh sách doanh nghiệp và hộ kinh vận tải, danh sách phương 

tiện vận tải trên địa bàn cho các địa phương theo dõi, nắm bắt.  

- Chỉ đạo Ban quản lý bến xe khách Vĩnh Phúc tăng cường công tác quản lý 

về hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh của xe tuyến cố định. Yêu cầu Ban 

quản lý bến xe thực hiện việc tiếp nhận các khai báo, cam kết của đơn vị vận tải khi 

đến làm thủ tục ra/vào bến và thông báo ngay cho chính quyền địa phương biết để 

quản lý.  

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần vận tải ô tô Vĩnh Phúc và Công ty TNHH MTV 

Vận tải ô tô Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm quản lý về hoạt động của các tuyến xe 

buýt trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Cung cấp hành trình di chuyển của phương tiện vận tải thông qua thiết bị 

giám sát hành trình của phương tiện khi được yêu cầu truy vết. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác 

kiểm tra đối với các phương tiện vận tải; chấn chỉnh, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm 

các vi phạm theo quy định. 

2. Công an tỉnh: 

Chỉ đạo các chốt Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 tiếp nhận khai báo hành trình của lái, phụ xe và người đi theo xe tham 

gia hoạt động vận tải đường dài liên tỉnh khi đi vào tỉnh. Kịp thời phát hiện và đề 

nghị các xe từ các tỉnh khác có vùng cấp độ dịch 3, cấp độ dịch 4 vào tỉnh khai báo 

y tế tại chốt. 

3. Sở Y tế: 

Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành thực hiện công tác kiểm tra y tế tại các chốt 

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hướng dẫn các 

biện pháp phòng, chống dịch. Chủ trì nghiên cứu đề xuất việc xét nghiệm Test 
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nhanh miễn phí cho các đối tượng là lái, phụ xe vận tải đường dài, nhất là từ khu 

vực các tỉnh phía Nam đến/về tỉnh. 

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên 

minh các Hợp tác xã tỉnh phối hợp tuyên truyền phổ biến đến đơn vị vận tải, lái xe, 

phụ xe, người đi theo xe đến các doanh nghiệp để giao nhận hàng hóa và vận 

chuyển công nhân, chuyên gia biết thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 

Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và của Tỉnh có liên quan đảm bảo hoạt động 

vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

5. UBND các huyện, thành phố: 

- Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, Sở ngành liên quan tuyên truyền, 

phổ biến kịp thời các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và 

của Tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tới người dân, các đơn vị 

kinh doanh vận tải biết thực hiện.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia 

tự quản tiếp nhận việc cam kết thực hiện công tác phòng, chống COVID-19 của lái, 

phụ xe và người đi theo xe trên địa bàn. Bản kê khai hành trình di chuyển đi/về 

trước và sau khi đi đến tỉnh khác (có biểu mẫu Phụ lục 2 kèm theo); Kịp thời phát 

hiện các trường hợp lái xe, phụ xe và người đi theo xe, người dân đi từ địa phương 

khác nhất là các vùng có cấp độ dịch 3, 4 về mà không khai báo, yêu cầu thực hiện 

khai báo ngay theo quy định. 

6. Các đơn vị kinh doanh vận tải: 

- Lái, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh phải cam kết và thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trước khi tham 

gia vận chuyển phải khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, thường trú (có 

biểu mẫu Phụ lục 1 kèm theo). Khi trở về tiếp tục khai báo hành trình thực hiện 

công việc vận chuyển.  

- Lái xe, phụ xe và người đi theo xe đường dài liên tỉnh thực hiện khai báo y 

tế tại các chốt Hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khi đi vào tỉnh. 

7. Trong quá trình thực hiện nếu do lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm để xảy 

ra lây lan dịch bệnh trong cộng đồng thuộc quyền quản lý của địa phương, đơn vị 

nào thì địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở ngành thuộc tỉnh; 

- Ban Quản lý các KCN; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-      b)                                                                                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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Phụ lục 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN CAM KẾT 

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trong hoạt động vận tải  

 

Hôm nay, vào lúc…...giờ…… ngày…… tháng …… năm 20….,  

Nơi đi…………………...…….………...………………………………… 

Tôi tên là:………………….……….…………..Chức vụ:……………….. 

Đại diện đơn vị vận tải:............................................................................... 

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc :................................................................ 

Tổng số phương tiện:.................. chiếc (có danh sách kèm theo).  

Tổng số lái xe và người đi cùng:................. người (có danh sách kèm theo).  

Địa điểm nơi đến: ……………………………...………………………….. 

Sau khi được Sở Giao thông vận tải/UBND huyện/ thành phố/xã/phường/thị trấn 

phổ biến các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch của Sở Giao thông vận tải về việc bảo đảm phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách, Tôi xin cam 

kết: 

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách theo Kế hoạch của Sở Giao 

thông vận tải Vĩnh Phúc. 

2. Khai báo với UBND cấp xã nơi đơn vị đóng chân về lịch trình di chuyển của lái 

xe, phụ xe, hành khách đi xe, người bốc xếp hàng hóa theo xe đến các tỉnh, thành phố có 

dịch (họ và tên, địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc). 

3. Thường xuyên theo dõi hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết bị 

giám sát hành trình; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe 

thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang – 

Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm thông thoáng 

phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong suốt hành trình. 

Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường xuyên sát khuẩn. 

- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời gian và 

địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và địa điểm trả/nhận hành khách; thời gian và các điểm 

dừng, đỗ trên hành trình; thời gian và địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã 

giao dịch, tiếp xúc...;  thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương 

nơi đi/đến. 

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm vắcxin phòng 

COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung cấp các thông tin liên quan 



4 

 

cho các chốt kiểm soát, cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi trả/nhận hàng và nơi 

cư trú/lưu trú.  

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và camera hàng 

trình (nếu có). Trên hành trình không được dừng nghỉ, nhận thêm hàng, trả hàng, đón/trả 

khách tại các vùng có dịch và không dừng để ăn uống dọc đường (mua thức ăn mang theo 

và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán). Trong trường hợp cấp bách hoặc bất khả kháng 

phải dừng, đỗ tại vùng có dịch, lái xe phải chủ động báo cho cơ quan y tế và chính quyền 

địa phương nơi đến. 

4. Trong thời gian lưu trú tại nơi trả/nhận hàng, trả/nhận khách đơn vị vận tải bố trí 

khu vực riêng biệt cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe; quản lý chặt chẽ, bảo đảm 

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

5. Khi về đến Vĩnh Phúc, lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải xét nghiệm 

bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đến Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi gần 

nhất để khai báo y tế để được theo dõi, giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy 

định. Trong thời gian tự cách ly tại nhà hoặc tại đơn vị vận tải, những người nói trên 

không được đi ra ngoài hoặc tiếp xúc với người khác.  

Tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trên và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm các quy định về phòng, chống dịch do lái xe, phụ 

xe, người bốc xếp theo xe của đơn vị mình gây ra. 

Bản cam kết này được lập thành 02 bản, 01 bản gửi UBND huyện/thành 

phố/xã/phường/thị trấn để theo dõi, 01 bản lưu tại đơn vị để thực hiện./. 

  

      

                           ……………., ngày        tháng      năm 20…. 

                                                                                  NGƯỜI KÝ CAM KẾT  

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Mẫu này dành cho chủ doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh vận tải, lái xe vận tải liên 

tỉnh và tỉnh ngoài. 
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                Phụ lục 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BẢN KHAI BÁO HÀNH TRÌNH 

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trong hoạt động vận tải  

 

Hôm nay, vào lúc…...giờ…… ngày…… tháng …… năm 20….,  

Tôi tên là:………………………….…………………………………..… 

Thuộc đơn vị vận tải : …………………………………………………… 

Nơi đi…………………...……………...………………………………… 

Địa chỉ : …………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên lạc :................................................................................. 

Địa điểm nơi đến và hành trình: …………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Dự kiến ngày về : ……………………………………………………….. 

Tổng số phương tiện:........... chiếc (có danh sách kèm theo).  

Tổng số lái xe và người đi cùng:............... người (có danh sách kèm theo).  
   

     ……………., ngày        tháng      năm 20…. 

                                                                                  NGƯỜI KHAI BÁO  

             (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Khi kết thúc hành trình vận tải phải khai báo lại theo đúng hành trình thực tế di chuyển, 

dừng/đỗ, đón/trả hành khách, giao/nhận hàng hóa.  


		kient@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-17T13:08:18+0700


		huypt@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-17T13:37:17+0700


		Khuocnv@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-17T13:49:13+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-11-18T13:27:08+0700


		2021-11-18T13:27:32+0700


		2021-11-18T13:27:47+0700




