BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

/CT-BGTVT

tháng

năm 2021

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác vận tải hỗ trợ tiêu thụ nông sản và các sản phẩm
nông nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong những ngày vừa
qua, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ động phối phợp với ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, lực lượng chức năng và chính
quyền địa phương đã và đang thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ trong công tác đảm bảo lưu thông hàng hóa đạt được nhiều kết quả
tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, làm ảnh
hưởng đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, còn có hiện tượng
nhiều mặt hàng nông sản bị tồn đọng với khối lượng lớn, giá giảm sâu; một số
chuỗi sản xuất bị đứt gẫy, ảnh hưởng tới nguồn cung trong thời gian tới; một số
địa phương đã ban hành quy định kiểm dịch trong lưu thông hàng hóa chưa
thống nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GTVT
dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông làm hư hỏng nông sản, sản phẩm nông
nghiệp; tăng chi phí vận tải, nên đã gây khó khăn cho doanh nghiệp và người
dân.
Nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư,
nguyên liệu phục vụ sản xuất, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông
nghiệp bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành
phố, địa bàn; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong
chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa; đồng thời chấn chỉnh, nâng
cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu các cơ
quan, đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
a) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, Sở GTVT-Xây dựng Lào Cai (sau đây gọi là Sở GTVT) xây dựng và tổ
chức thực hiện phương án huy động phương tiện; người điều khiển phương tiện;
tổ chức vận tải; bảo dưỡng sửa chữa; cứu hộ giao thông; tổ chức giao thông trên
các tuyến liên tỉnh và các đầu mối vận tải trọng yếu; thực hiện nghiêm Quyết
định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về
tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong
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thời gian phòng, chống dịch Covid-19; vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch,
vừa đảm bảo lưu thông hàng hoá được thông suốt;
b) Thường xuyên theo dõi thông tin nhóm (trên: Zalo, Viber, Facebook…)
giữa Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Sở
GTVT, các cơ quan chức năng của địa phương, các đơn vị vận tải, hiệp hội vận
tải để kịp thời phổ biến, trao đổi chính sách, quy định mới và nắm bắt các khó
khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải bằng xe
ô tô để kịp thời hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT giải
quyết theo thẩm quyền;
c) Để hỗ trợ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư, nguyên
liệu phục vụ sản xuất, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp của
các tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống kê và chuẩn bị phương
án huy động lực lượng lái xe và phương tiện trên địa bàn các tỉnh, thành phố
(dưới 2 hình thức: Tình nguyện tham gia, Cung ứng dịch vụ theo yêu cầu).
2. Cục Hàng hải Việt Nam
Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải, Sở chỉ huy tiền phương của Cục Hàng hải Việt
Nam, doanh nghiệp cảng xây dựng kế hoạch, chi tiết các nội dung công việc,
nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện để hỗ trợ cho địa phương có nhu cầu vận
chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, nông sản, vật tư
đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp:
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày
27/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát
dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch
Covid-19;
b) Phối hợp với các cơ quan tại địa phương như: Sở Giao thông vận tải, Sở
Công Thương, Sở Y tế để cấp Giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên một số
cảng, đại lý, hãng tàu… trên tinh thần cấp đúng đối tượng, chỉ đi lại khi thực sự
cần thiết theo đúng quy định địa phương; tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống
Covid-19 cho thuyền viên và những người làm việc trong chuỗi cung ứng hàng
hóa;
c) Thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động hàng hải tại khu vực để kịp
thời nắm bắt những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19;
d) Thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ, giải quyết
khó khăn, vướng mắc, cung cấp thông tin mới kịp thời trên Nhóm liên lạc có đại
diện của các cơ quan liên ngành, Sở Giao thông vận tải và các doanh nghiệp
hoạt động tại cảng;
đ) Đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt
thẩm quyền và báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam.
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3. Cục Hàng không Việt Nam
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày
27/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt
động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;
b) Xây dựng quy trình cấp phép bay thực hiện trên môi trường trực tuyến
với thành phần Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), các hãng hàng
không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không đảm bảo việc xử lý phép bay liên tục
24/7; bố trí tăng cường chuyến bay vận chuyển hàng hóa trong thời gian chuyến
bay vận chuyển hành khách giảm;
c) Công bố trên trang thông tin điện tử (website) Bộ GTVT và Cục HKVN
đường dây nóng tiếp nhận và giải đáp thông tin 24/7;
d) Chỉ đạo Cảng vụ hàng không phối hợp Trung tâm kiểm soát dịch bệnh
(CDC) các tỉnh, thành phố tổ chức giám sát công tác khử khuẩn phương tiện, trang
thiết bị của các hãng hàng không, các đơn vị trong khu vực cảng hàng không, sân
bay;
đ) Phối hợp Cục Y tế Giao thông vận tải, các Cục/Vụ chuyên môn của Bộ
Y tế để cập nhật các quy định, quy trình, yêu cầu về phòng, chống dịch Covid19, kịp thời thông báo các cơ quan, đơn vị ngành hàng không Việt Nam.
4. Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày
27/8/2021 của Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát
dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống
dịch Covid-19;
b) Thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ,
giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa
trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19;
c) Chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa, Chi cục Đường thủy nội địa
chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong công
tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, an dân trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội (khi được yêu cầu), tạo điều kiện tối đa trong công tác làm thủ tục
vào, rời cảng bến, công tác thanh tra, kiểm tra, điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao
thông đường thủy nội địa và duy trì tình trạng báo hiệu đảm bảo phục vụ hiệu
quả hoạt động vận tải đường thủy nội địa;
d) Chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Đường thủy nội
địa khu vực I, II, III, IV, Cảng vụ Đường thủy nội địa thuộc Sở Giao thông vận tải:
- Tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác kiểm tra, làm thủ tục
vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm
bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc. Tăng cường thực hiện thủ tục vào,
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rời cảng, bến thủy nội địa cho phương tiện thủy nội địa thông qua người được ủy
quyền làm thủ tục để hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
- Cảng vụ Đường thủy nội địa lập danh sách các chốt đường thủy nội của
các địa phương trên tuyến đường thủy nội địa (vị trí chốt, các yêu cầu về kiểm
soát dịch tại mỗi chốt…) để thông báo cho đơn vị vận tải thủy nội địa, thuyền
viên, người lái phương tiện biết, chuẩn bị trước khi rời cảng, bến hành trình qua
các chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường thủy nội địa.
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam (Đội Thanh tra - An toàn đường
thủy nội địa), Cảng vụ Đường thủy nội địa tại các tỉnh, thành phố phải bố trí sẵn
sàng nhân lực, phương tiện (ca nô) để kịp thời hỗ trợ tối đa các địa phương trong
công tác phòng chống dịch, bảo đảm an dân, an ninh và trật tự, an toàn xã hội
(khi được yêu cầu).
5. Cục Đường sắt Việt Nam
a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1596/QĐ-BGTVT ngày
30/8/2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với
hoạt động vận tải bằng phương tiện giao thông đường sắt trong thời gian phòng,
chống dịch Covid-19.
b) Chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng phương án tăng
cường kết nối với vận tải đường bộ, đường thủy, hàng hải, hàng không để lựa
chọn một số loại hàng hóa có thể tổ chức vận chuyển bằng đường sắt theo vùng
hoặc vận chuyển Bắc Nam nhằm giảm tải cho vận tải đường bộ.
6. Cục Y tế Giao thông vận tải
a) Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải, Sở
GTVT để tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn đơn vị vận tải, người trên
phương tiện triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động
vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT chỉ đạo Bệnh viện Giao thông
vận tải khu vực phối hợp cùng Hiệp hội vận tải hàng hóa địa phương, đơn vị vận
tải hỗ trợ các tỉnh, thành phố tổ chức xét nghiệm lưu động cho người điều khiển
phương tiện vận chuyển hàng hóa;
c) Tiếp tục cử nhân lực y tế và dự phòng nhân lực y tế tham gia công tác
chống dịch tại các địa phương có dịch: khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng
vắc xin …;
d) Sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine cho đội ngũ lái xe, lao động của ngành
Giao thông vận tải khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
7. Cục Đăng kiểm Việt Nam
a) Thường xuyên duy trì đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời hỗ trợ, giải
quyết khó khăn, vướng mắc của các đơn vị đăng kiểm và của người dân, tổ
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chức, doanh nghiệp trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải
trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19;
b) Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự
án, Sở GTVT để giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt
động của các đơn vị đăng kiểm; công tác bảo đảm kiểm định phương tiện phải
đáp ứng kịp thời yêu cầu vận tải, tổ chức giao thông và thi công các công trình
giao thông trọng điểm của các địa phương;
c) Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực để thực
hiện kiểm định và giải quyết các vấn đề phát sinh về công tác kiểm định phương
tiện;
d) Cung cấp kịp thời số liệu, dữ liệu phương tiện cho Chính phủ, Bộ GTVT
và các địa phương để xây dựng các phương án vận tải và tổ chức giao thông.
8. Các Sở GTVT
Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành và các cơ
quan, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai thực
hiện:
Giải quyết triệt để ách tắc trong lưu thông hàng hóa; ban hành chính sách
hỗ trợ chủ xe, lái xe để giảm chi phí vận chuyển, tiêu thụ nông sản và lưu thông
vật tư nông nghiệp; ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho lái xe, nhân viên
bốc xếp hàng hóa; chỉ đạo chính quyền các cấp trên địa bàn tổ chức triển khai
đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật
nuôi, cây trồng và thủy sản; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển
trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam; các địa
phương có cửa khẩu chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về kho bãi,
bảo quản hàng hóa nông sản, dịch vụ vận tải, hậu cần thương mại tại cửa khẩu;
tăng cường kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu phòng, chống dịch bệnh Covid19; đảm bảo thông quan xuất khẩu nông sản trong mọi tình huống; chỉ đạo chính
quyền các cấp trên địa bàn không ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện trái với
quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ ngành về lưu
thông hàng hóa.
a) Đối với vận tải Đường bộ
Xây dựng phương án huy động phương tiện; người điều khiển phương
tiện; tổ chức vận tải; bảo dưỡng sửa chữa; cứu hộ giao thông; tổ chức giao thông
đảm bảo hỗ trợ tối đa hoạt động vận tải phục vụ khám chữa bệnh, xét nghiệm,
tiêm chủng vắc-xin; vận chuyển lương thực, thực phẩm thiết yếu, nhu yếu phẩm
phục vụ nhân dân; vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ
thi công các công trình trọng điểm, thiết yếu.
b) Đối với vận tải Đường thuỷ nội địa
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vận chuyển hàng
hóa trên đường thủy nội địa (bố trí thực hiện xét nghiệm tại các chốt kiểm soát
dịch trên đường thủy hoặc xét nghiệm lưu động trên phương tiện thủy, không
yêu cầu giấy tờ khác ngoài giấy tờ đảm bảo hoạt động vận tải thủy và giấy tờ
đảm bảo phòng, chống dịch) để tránh phát sinh thủ tục không cần thiết, hỗ trợ
hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn và tránh sự đứt gãy chuỗi vận
tải, logistics phục vụ sản xuất và cung ứng hàng hóa cho nhân dân.
- Thông tin và khuyến khích các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu sử
dụng phương thức vận tải đường thủy nội địa để vận chuyển hàng hóa trong nội
tỉnh và liên tỉnh.
c) Đối với vận tải biển (Hàng hải)
- Tạo điều kiện cấp Giấy đi đường cho các doanh nghiệp cảng, đại lý, hãng
tàu… trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội theo đúng quy định của
UBND cấp tỉnh.
- Cho phép và chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành tạo điều kiện thuận lợi
cho hoa tiêu hàng hải được di chuyển theo lộ trình kế hoạch được Công ty hoa
tiêu phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải.
d) Đơn vị đăng kiểm:
- Thực hiện hoạt động kiểm định theo phương án "3 tại chỗ".
- Báo cáo kịp thời các vướng mắc và các vấn đề phát sinh về Cục Đăng
kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.
- Đảm bảo chất lượng công tác kiểm định phương tiện; xây dựng quy trình
kiểm định phù hợp để hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, nhân viên
của đơn vị với lái xe nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.
- Sẵn sàng phương án để chống ùn tắc trong kiểm định khi các địa phương
được dỡ bỏ giãn cách xã hội, đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện để vận tải
hàng hóa, hành khách tăng cao.
- Hỗ trợ tối đa thực hiện các thủ tục liên quan trong công tác đăng kiểm tàu
biển, phương tiện thủy nội địa (thẩm định thiết kế, tiếp nhận kiểm tra phương
tiện,...) bằng hình thức trực tuyến và khẩn trương triển khai kiểm tra thực tế
phương tiện để cấp hồ sơ đăng kiểm cho phương tiện được nhanh chóng, kịp
thời nhưng phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu
biển, phương tiện thủy nội địa theo quy định.
- Công bố số điện thoại trực đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị.
đ) Tăng cường công tác phối hợp
- Tạo lập nhóm thông tin (trên Zalo, Viber, Facebook…) giữa Sở GTVT
với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sở Công Thương, Công an tỉnh,
Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Liên minh hợp
tác xã cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn, các tập đoàn bán lẻ,
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siêu thị, các hiệp hội làm vườn, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ, hải sản, trái cây…
các đơn vị vận tải (đường bộ, đường thuỷ), hiệp hội vận tải (đường bộ, đường
thuỷ) để kịp thời phổ biến, trao đổi chính sách, quy định mới và nắm bắt các khó
khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải để kịp
thời hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh hoặc Bộ
chuyên ngành giải quyết theo thẩm quyền.
- Tăng cường công tác họp trực tuyến định kỳ do UBND cấp tỉnh chủ trì
với Sở GTVT, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Sờ Công Thương, Sở
Y tế, Công an tỉnh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp
tỉnh, Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh, UBND các huyện, hiệp hội vận tải (đường
bộ, đường thuỷ) và các cơ quan đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình, khó khăn,
hạn chế kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn.
9. Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ, hải
sản, trái cây
- Chủ động nắm bắt thông tin, nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch sản
xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hội nhập kinh tế
quốc tế.
- Giữ mối liên hệ chặt chẽ với đơn vị vận tải đường bộ, đường thủy, cơ
quan chức năng của địa phương để nắm bắt tình hình thực tế, chủ động hơn
trong vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất nông
nghiệp; cung cấp thông tin lên nhóm thông tin (trên Zalo, Viber, Facebook…) do
UBND cấp tỉnh hoặc Sở GTVT lập để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc phát sinh.
Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng không Việt Nam,
Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế
GTVT, Đăng kiểm Việt Nam, các Sở GTVT, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên
quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.
Nơi nhận:

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai;
- Các Thứ trưởng;
- Báo Giao thông;
- Cổng TTĐT Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, V.Tải(Phongdq, 5b).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thể

