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Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến
về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải, bảo đảm
thông suốt, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 17/11/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn
Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt
động vận tải, bảo đảm thông suốt, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.
Tham dự cuộc họp, có đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang; đại diện Lãnh đạo
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, các Vụ: Vận tải, Kế hoạch - Đầu tư,
Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, An toàn giao
thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam,
Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đăng kiểm Việt
Nam, các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Cảng hàng không Việt Nam, Đường
sắt Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Hiệp hội vận tải, Logistics Việt Nam1.
Sau khi nghe Vụ Vận tải báo cáo về công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
trong hoạt động vận tải, bảo đảm thông suốt, an toàn trong phòng, chống dịch
Covid-19, ý kiến của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, ý kiến của đại
diện Lãnh đạo các cơ quan, thuộc Bộ, Lãnh đạo các Hiệp hội vận tải, Logistics
Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:
Bộ GTVT ghi nhận, đánh giá cao các Hiệp hội vận tải trong thời gian vừa
qua mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng đã
cố gắng, khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, kịp thời, góp
phần quan trọng phục vụ đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời
gian vừa qua, nhất là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4, tác động
tiêu cực đên hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách trên cả nước, Bộ GTVT với
trách nhiệm của mình luôn đồng hành, lắng nghe, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn,
Hiệp hội Hoa tiêu Việt Nam, Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải, Hiệp hội cảng biển Việt Nam,
Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Hiệp hội taxi Tp. Hồ Chí Minh, Hiệp hội vận tải
hàng hóa Tp. Hồ Chí Minh, Hiêp hội chủ tàu Việt Nam, Hiệp hội chủ hàng Việt Nam, Hiệp hội chủ tàu
Nam Định - Công ty TNHH Minh Khai, Hiệp hội vận tải biển Diêm Điền - chủ tàu Thái Bình, Hiệp hội
vận tải biển BLC - chủ tàu Thái Bình, Hiệp hội vận tải biển Thanh Hóa, Hiệp hội vận tải Đoàn kết An
Lư, Chi Hội Container Việt Nam, Hội kinh tế vận tải Đường sắt, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam,
Hiệp hội Cảng - Đường thủy -Thềm lục địa Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Hàng không Việt Nam,
Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, Hiệp hội vận tải Hải Phòng, Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội vận tải hàng
hóa đường bộ Đà Nẵng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng,
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vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Trong thời gian tới,
đề nghị các Hiệp hội tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đạt được, đóng góp
nhiều hơn nữa trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước theo chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với một số nội dung cụ thể, Bộ
GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đề nghị các Hiệp hội:
1. Đối với các kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp:
a) Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Hàng
không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đăng
kiểm Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát,
nghiên cứu giải quyết, xử lý hoặc hướng dẫn đối với những vấn đề thuộc phạm vi
mình quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với những nội
dung vượt thẩm quyền; có văn bản trả lời đến các Hiệp hội, doanh nghiệp để nắm
bắt, thực hiện. Giao Vụ Vận tải theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện của các cơ
quan, báo cáo Bộ những cơ quan chậm trễ trong quá trình giải quyết kiến nghị.
b) Đề nghị các Hiệp hội trong trường hợp kiến nghị chưa được giải quyết
hoặc giải quyết chưa triệt để thì tiếp tục gửi kiến nghị đến cơ quan chủ trì để
được xem xét, giải quyết kịp thời. Đồng thời, đề nghị các Hiệp hội rà soát, xác
định rõ nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thuộc
Bộ GTVT hay bộ, ngành, địa phương khác; trường hợp thuộc thẩm quyền thì Bộ
GTVT sẽ chỉ đạo xử lý ngay, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành,
địa phương, đề nghị gửi trực tiếp đến cơ quan chủ trì, Bộ GTVT sẽ phối hợp
trong quá trình xử lý.
2. Đề nghị các Hiệp hội vận tải, logistics:
a) Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của Hiệp hội để cùng với các cơ quan
quản lý nhà nước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển hoạt động vận tải, đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến
phức tạp. Trong đó, đặc biệt là tích cực nghiên cứu đề xuất, tham gia xây dựng,
hoàn thiện thể chế, các hoạt động kết nối vận tải, phát triển logistics, duy tu, sửa
chữa kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ
thông tin trong tổ chức quản lý điều hành vận tải để giúp giảm tối đa chi phí cho
doanh nghiệp.
b) Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy
nội địa, quy hoạch hệ thống hạ tầng cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
năm 2050, trong đó có chủ trương thu hút nguồn lực xã hội hóa để phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông hàng hải, đường thủy nội địa. Đề nghị các Hiệp hội tăng
cường công tác tuyên truyền, phố biến đến các doanh nghiệp về thông tin các quy
hoạch nêu trên cũng như chủ trương thu hút nguồn lực xã hội hóa để các doanh
nghiệp chủ động nghiên cứu triển khai kịp thời, hiệu quả.
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c) Tiếp tục rà soát, kiến nghị chính quyền địa phương và các cơ quan có
thẩm quyền quan tâm, tiêm đầy đủ, kịp thời vắc - xin phòng Covid-19 cho người
tham gia trong các hoạt động vận tải, dịch vụ vận tải và logistics.
3. Về hoạt động vận tải với các nước lân cận: Giao Tổng cục Đường bộ Việt
Nam, các Cục quản lý chuyên ngành phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan
liên quan và các cơ quan liên quan của các nước, trường hợp cần thiết tổ chức các
cuộc họp trực tuyến để nghiên cứu xử lý, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động vận tải
trong từng lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước, đảm bảo thích ứng an toàn, linh
hoạt trong tình hình dịch Covid-19.
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị cơ quan
liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ

trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, THHaitb
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