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THÔNG BÁO
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao
thông vận tải với các địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải trong
tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ
trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ GTVT với các
địa phương khu vực phía Nam về công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp. Tham dự cuộc họp, về phía các địa phương có
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Lãnh đạo các Sở GTVT:
Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng
Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp,
Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh
Long. Về phía Bộ GTVT có các đồng chí Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn
phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Vụ
Vận tải, Vụ Hợp tác quốc tế, 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 Y tế GTVT, Cục Quản lý đường bộ IV. Tham dự cuộc
họp còn có đại diện Lãnh đạo: Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, Hiệp hội Doanh
nghiệp dịch vụ Logistic Việt Nam, Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí
Minh, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực vận tải, tổ chức giao thông
đến từ Trường Đại học GTVT Hà Nội, Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ
Chí Minh.
Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về
công tác vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong tình hình
dịch Covid-19, ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu
vực phía Nam và ý kiến của các thành viên tham dự họp, Bộ trưởng Bộ GTVT
Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:
Bộ GTVT trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố,
Lãnh đạo Sở GTVT, Hiệp hội vận tải, các chuyên gia, nhà khoa học đã tham gia
và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các giải pháp cho công tác vận tải gắn với
nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 . Trong thời gian vừa qua, Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã triển khai nhiều giải pháp
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quyết liệt, đồng bộ thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển
kinh tế và đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao. Bộ
GTVT mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành
phố khu vực phía Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cùng với Bộ
GTVT triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp để đảm bảo giao thông thông
suốt, an toàn, không để đứt gãy các hoạt động vận tải hàng hóa theo đúng chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt
động vận tải, lưu thông hàng hóa trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến
phức tạp, Bộ GTVT đề nghị:
1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện một số
nội dung sau:
a) Ưu tiên tiêm vắc xin cho người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản
xuất và vận tải hàng hóa. Lưu ý, cần rà soát, sàng lọc những doanh nghiệp tham
gia hoạt động sản xuất, vận tải hàng hóa trong giai đoạn thực hiện mục tiêu kép để
xác định đúng những đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin.
b) Bố trí điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra riêng biệt và ưu tiên xét nghiệm
Covid-19 cho người điều khiển, người phục vụ, người bốc, xếp hàng hóa đi theo
phương tiện vận tải. Đặc biệt đối với phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu,
nông sản, ưu tiên trả kết quả nhanh nhất cho các đối tượng này để tạo điều kiện
về thời gian vận chuyển nhanh nhất, không bị ảnh hưởng đến chất lượng hàng
hóa. Đồng thời, thông tin công khai rộng rãi các địa điểm xét nghiệm, đối tượng
ưu tiên để người dân, doanh nghiệp biết.
c) Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hàng hóa phải thực hiện nghiêm và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc xét nghiệm Covid-19 cho người lao động do
mình quản lý; quy định những đơn vị tại nơi giao hàng, nhận hàng (điểm đi,
điểm đến) có trách nhiệm kiểm tra chéo việc thực hiện xét nghiệm và phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.
d) Thông tin rộng rãi, kịp thời để người dân, doanh nghiệp biết những địa
phương áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thông tin về
Luồng xanh vận tải hàng hóa, những nội dung cần kiểm tra và quy trình kiểm tra
nhanh nhất để tránh gây ùn tắc tại các chốt kiểm soát. Trường hợp xảy ra ùn tắc
phải nghiên cứu mở ngay thêm Luồng xanh để đảm bảo lưu thông hàng hóa. Chỉ
đạo các Sở GTVT phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ số lượng phương
tiện tham gia vận tải cũng như tính chất từng loại hàng hóa để điều tiết thời gian
lưu thông cho phù hợp, tránh gây ùn tắc vào giờ cao điểm.
đ) Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt
Nam để có giải pháp ưu tiên lưu thông nhanh hơn đối với những mặt hàng nông
sản, thực phẩm dễ hư hỏng; khẩn trương nghiên cứu ngay các biện pháp như cấp

3

phù hiệu với mã nhận diện riêng để tạo điều kiện lưu thông nhanh hơn cho các
loại hàng này.
e) Khuyến cáo các chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tại các khu công
nghiệp, khu chế xuất… bố trí chỗ ăn, nghỉ tập trung cho các chuyên gia, người
lao động theo phương án 3 tại chỗ để hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc bên ngoài
(kể cả với gia đình). Đối với các doanh nghiệp không có đủ điều kiện bố trí ăn,
nghỉ thì phải tổ chức đưa đón chuyên gia, người lao động theo hình thức tập
trung (thuê xe vận tải) và phải tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống
dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Đề nghị các địa phương cần cân nhắc, linh hoạt
trong công tác phòng, chống dịch.
g) Bộ GTVT đã chỉ đạo thành lập nhóm thông tin giữa Tổng cục Đường bộ
Việt Nam, các Cục, chi Cục, các cơ quan chức năng của địa phương, các doanh
nghiệp vận tải, Hiệp hội vận tải để kịp thời phổ biến chính sách, những quy định
mới, từ đó phối hợp, trao đổi và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong
quá trình thực hiện. Đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra,
giám sát hoạt động của các cơ quan do mình quản lý tham gia thường xuyên
trong nhóm thông tin này để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp triển khai các
giải pháp bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, an toàn.
2. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT các địa
phương khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản và có hướng dẫn cụ thể về
tổ chức hoạt động vận tải liên tỉnh, nội tỉnh, quá cảnh khi các địa phương áp
dụng các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15, số 16 của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT sẽ thực hiện họp
giao ban trực tuyến vào 17 giờ hàng ngày (bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 năm 2021
cho đến khi có thông báo dừng) với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về công
tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển
kinh tế. Đề nghị Lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp.
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 đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, THHaitb
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