BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 10690

/BGTVT-VT

V/v nội dung báo cáo tổng hợp
phản ánh, kiến nghị của doanh
nghiệp, người lao động tháng
8/2021 của Ban IV

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam,
Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam,
Y tế Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 7050/VPCP-DMDN ngày
30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến
nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng 8/2021 của Ban Nghiên cứu Phát
triển kinh tế tư nhân (Ban IV). Đối với vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành
Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:
1. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành trên cơ sở
báo cáo tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động tháng
8/2021 của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) để nghiên cứu,
lựa chọn áp dụng hoặc xem xét tham mưu áp dụng các giải pháp phù hợp với
lĩnh vực quản lý ngành, tạo thuận lợi trong hoạt động vận chuyển trên cơ sở đảm
bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (Công văn số
34/Ban IV ngày 05/9/2021 của Ban IV gửi kèm theo Công văn này).
2. Nhằm hạn chế những khó khăn trong hoạt động vận tải hàng hóa trong
thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời đối với 05
lĩnh vực hoạt động vận tải cụ thể: (1) Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày
24/8/2021 về Quy định vận tải trong lĩnh vực đường bộ trong điều kiện dịch
bệnh; (2) Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 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; (3) Quyết định số 1589/QĐBGTVT ngày 27/8/2021 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; (4) Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 Hướng dẫn tạm
thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian
phòng, chống dịch Covid-19; (5) 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.
Để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tình hình mới sau khi các địa phương đã
cơ bản kiểm soát và chuyển đổi cấp độ phòng, chống dịch bệnh (từ Chỉ thị số

16/CT-TTg về Chỉ thị số 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 19/CT-TTg), Bộ GTVT đã
ban hành Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 ban hành Hướng dẫn
tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ,
đường sắt, đường thủy, nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an
toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Quyết định số 1776/QĐBGTVT ngày 08/10/2021 ban hành Quy định tạm thời triển khai các đường bay
nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19; Quyết định 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 ban
hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường
bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục
chuyên ngành khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng;
- Văn phòng Bộ;
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, VTải (TQTrung03b).
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