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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban
trực tuyến ngày 26/7/2021 giữa Bộ GTVT với Sở GTVT các tỉnh, thành phố về
công tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 26/7/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ trưởng Nguyễn
Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GTVT, Ban Chỉ đạo của Bộ, Sở
GTVT của 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ về công
tác vận tải hàng hóa gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19. Tham
dự cuộc họp, về phía Bộ GTVT có: Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch
Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Lãnh đạo các cơ quan,
đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết cấu hạ tầng
giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục
Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt
Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT, Cục Quản lý đường bộ I, II,
III, IV; lãnh đạo Sở GTVT, Sở Y tế, Công an của 63 tỉnh, thành phố.
Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo nhanh
về công tác bảo đảm vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid -19, ý
kiến của Lãnh đạo Sở GTVT một số địa phương, ý kiến của Thứ trưởng Lê Đình
Thọ và của các thành viên tham dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể
kết luận như sau:
1. Yêu cầu Giám đốc Sở GTVT các địa phương:
- Chủ động hơn nữa để kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động vận tải
hàng ngày; Khẩn trương phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát
triển nông thôn và các cơ quan có liên quan, tham mưu ngay cho Lãnh đạo địa
phương mình công bố rộng rãi về danh mục các loại hàng hóa thiết yếu, đảm
bảo việc cấp giấy nhận diện có gắn mã QR code cho phương tiện được chặt chẽ,
thông suốt, nhanh chóng. Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm trước UBND
tỉnh/Thành phố và Bộ GTVT nếu để ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến lưu thông
hàng hóa trên địa bàn tỉnh mình.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan trên địa bàn
thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1015/TTgCN ngày 25/7/2021 về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống
người dân vùng có dịch Covid - 19 trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh
lộ, đường giao thông liên huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước và các
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văn bản số 5753 ngày 19/7/2021 và văn bản số 5886 ngày 22/7/2021 của Bộ Y
tế đã ban hành.
- Đối với các địa phương có điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông thủy
nội địa, đường sắt, phải tham mưu cấp có thẩm quyền khai thác để phát huy thế
mạnh của 2 loại hình vận tải này vào các hoạt động vận chuyển các loại hàng
hóa thiết yếu.
2. Yêu cầu Cục Y tế GTVT thành lập các Tổ công tác để phối hợp và hỗ trợ
Thành phố Hà Nội thực hiện hoạt động xét nghiệm COVID-19 cho người điều
khiển phương tiện, người phục vụ trên phương tiện tại các khu vực trọng điểm
về xuất, nhập và vận chuyển hàng hóa...
3. Biểu dương Tổ công tác đặc biệt và 04 Tổ kiểm tra về công tác vận tải của
Bộ tại khu vực phía Nam đã chủ động phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố
và các bộ, ngành, các cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức vận tải gắn với nhiệm vụ phòng,
chống dịch bệnh Covid -19, góp phần lưu thông hàng hóa được nhanh chóng,
kịp thời phục vụ đời sống của nhân dân và sản xuất, xuất nhập khẩu. Tổ công tác
đặc biệt khẩn trương tham mưu phương án mở rộng phạm vi hoạt động của
mình ngoài19 tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Thành phố Hà Nội.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên
quan biết để phối hợp thực hiện./.
Nơinhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị tham dự họp;
- Sở GTVT 63 tỉnh, thành phố;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, TH(Tăng Tuấn).
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