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Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải)

Thực hiện Văn bản số 8022/BGTVT-VT ngày 05/8/2021 của bộ Giao thông
vận tải về việc xin ý kiến đối với đề xuất một số giải pháp cấp bách nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp, hạn chế đứt gãy chuổi sản xuất, cung ứng trong bối cảnh đại dịch
Covid-19. Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất, kiến nghị
các nội dung như sau:
1. Hiện nay, đã có một số địa phương như Cần Thơ, Hải Phòng bắt đầu tổ
chức, bố trí các địa điểm để quản lý lái xe tập trung trước và sau khi thực hiện
nhiệm vụ vận chuyển. Vì vậy, để hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho
lái xe, nhân viên xếp dỡ, người đi theo xe, đề nghị Bộ GTVT có văn bản gửi
UBND các tỉnh, thành phố tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương có thể áp
dụng mô hình quản lý lái xe tập trung và quy định cụ thể trong “Quy tắc vận tải
an toàn phòng dịch Covid-19”
2. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế sớm triển
khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho toàn bộ lực lượng lái xe, nhân viên xếp dỡ
và các đối tượng liên quan đến khâu vận chuyển hàng hóa để đảm bảo không đứt
gãy, hạn chế, làm chậm chuỗi cung ứng hàng hóa ở khâu vận chuyển.
3. Đối với những đối tượng như: người lái xe, nhân viên logistics, nhân viên
xếp dỡ đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 02 mũi, đề nghị Bộ GTVT có
văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế có ý kiến đối với
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan kiểm soát dịch bệnh để có quy
định riêng cho các đối tượng này, tạo điều kiện giảm chi phí test kháng nguyên
Covid-19 cho đơn vị vận tải để từ đó giảm được chi phí, giá thành dịch vụ vận
chuyển hàng hóa cho xã hội.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để nghị Vụ Vận tải tổng hợp, báo cáo lãnh
đạo Bộ Giao thông vận tải./.
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