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Số: 6302 /TCĐBVN-VT
V/v đề nghị tỉnh KonTum tháo gỡ khó khăn
cho phương tiện lưu thông thuận lợi.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh KonTum
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đường bộ III về việc “Hiện nay các chốt
kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh KonTum không chấp nhận xét nghiệm nhanh
cho lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa do thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại văn
bản số 2449/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 trong đó có nêu: Tất cả các phương tiện
vận chuyển hàng hóa có lái xe, phụ xe thuộc đối tượng cách ly y tế (chỉ tính lái xe,
phụ xe cho mỗi phương tiện vận chuyển hàng hóa) vào địa bàn tỉnh giao nhận hàng
hóa phải đủ điều kiện và có giấy nhận diện (được đi vào luồng xanh) theo hướng dẫn,
quy định của Bộ Giao thông vận tải hoặc phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm
tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày (kể từ ngày lấy mẫu). Trường hợp chưa có
kết quả xét nghiệm âm tính thì khử trùng phương tiện vận tải rồi đổi lái xe, phụ xe
(đảm bảo yêu cầu 5K, chú ý giữ khoảng cách tiếp xúc trên 2m) vào tỉnh giao nhận
hàng hóa; hoặc giao nhận hàng hóa tại Chốt; hoặc nếu tại Chốt lấy mẫu để chuyển đi
xét nghiệm (người được xét nghiệm trả phí theo giá dịch vụ), chờ khi có kết quả xét
nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được vào tỉnh giao nhận hàng hóa”.
Để thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt
mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid19. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân tỉnh KonTum:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid –
19 thực hiện nghiêm các Công điện số 1102/CĐ – TTg ngày 23/8/2021 của Thủ
tướng chính phủ và Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 26/8/2021 của Bộ trưởng Bộ
GTVT về việc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW rà soát,
bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với
chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ để vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa
bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
GTVT nhằm đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời thông suốt.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (thay b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (thay b/c);
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện (để b/c);
- Sở GTVT KonTum;
- Cục QLĐB III (theo dõi, báo cáo);
- Lưu: VT, ATGT.
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