BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 7163

/BGTVT-VT

V/v thực hiện các kết luận của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 07

năm 2021

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam,
Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam;
- Cục Y tế Giao thông vận tải.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại
Thông báo kết luận số 181a/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2021 và Thông báo
kết luận số 191/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ
tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tại cuộc họp thường
trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó có nội dung
chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải “chịu trách nhiệm chủ trì chỉ đạo tổ chức tốt việc
lưu thông hàng hóa nhanh, thuận lợi, nhất là hàng hóa thiết yếu cho đời sống và
sản xuất trên địa bàn Thành phố và các địa phương trong vùng” và “tập trung
chỉ đạo để bảo đảm hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, lương thực, thực phẩm, các
hàng hóa thiết yếu được vận tải, lưu thông thông suốt giữa các địa phương thực
hiện giãn cách xã hội; chủ động phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất quy định và
hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy trình, thủ tục kiểm soát người và
phương tiện vận tải lưu thông trên các địa bàn giãn cách”. Để phối hợp chặt
chẽ, hiệu quả với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong công tác
phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện
một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:
1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình thực hiện
đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 181a/TBVPCP ngày 12 tháng 7 năm 2021 và Thông báo kết luận số 191/TB-VPCP ngày
17 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ nêu trên.
2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 6973/BGTVT-VT ngày 18
tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện ý kiến
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng
hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam tiếp
tục nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan, đơn vị của địa phương nhất là các địa phương đang thực
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và

2
các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương kịp thời giải quyết các vướng
mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo giao thông thông suốt.
4. Giao Cục Y tế giao thông vận tải chủ trì cùng Tổng cục Đường bộ Việt
Nam và các Cục chuyên ngành để phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y
tế hướng dẫn cho các địa phương thực hiện thống nhất các quy trình, thủ tục
kiểm soát người và phương tiện vận tải lưu thông trên các tuyến đường.
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Lê Anh Tuấn;
- Bộ Y tế;
- Báo Giao thông;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Bộ;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VTải (Trung03b).
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