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                             Kính gửi:  

                                             - Công an tỉnh; 

                                             - Sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp &PTNT;  

                                             - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

                                             - Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh. 

                                                

Thực hiện Công văn số 5799/UBND-VX1 ngày 01/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xử lý nội dung đề nghị của các doanh nghiệp hoạt động 

trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, Công văn số 5977/UBND-VX1 ngày 

11/9/2021 của UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối 

với người từ khu vực có dịch Covid-19 đến/về địa phương. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc di chuyển 

nguời và phương tiện ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh có 

hiệu quả, nhất là việc di chuyển nhân lực phục vụ thi công các công trình dự án 

trên địa bàn tỉnh được an toàn, thuận lợi. Sau khi tham khảo ý kiến của các Sở, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giao thông vận tải 

Hướng dẫn việc di chuyển người và phương tiện ra/vào khu vực cách ly, phong 

tỏa (thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ)  

trên địa bàn Hà Tĩnh ban hành kèm theo công văn này. 

Kính đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu triển khai 

thực hiện./. 
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HƢỚNG DẪN 

hoạt động di chuyển nguời và phƣơng tiện ra/vào 

khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa trên địa bàn Hà Tĩnh 

       (Kèm theo Công văn số        /SGTVT-QLVT ngày    /9/2021 của Sở GTVT) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đồng thời 

đảm bảo hoạt động vận chuyển người và hàng hoá được thông suốt, an toàn để 

phục vụ đời sống nhân dân và đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm ùn 

tắc giao thông tại địa bàn khi áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch khác nhau 

theo quy định của pháp luật về phòng, chống dịch và Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 (sau đây gọi là Chỉ thị số 16/CT-TTg). 

Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai 

thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương khi thực 

hiện cách ly, phong tỏa áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản 

chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi áp dụng 

Hướng dẫn này áp dụng đối với người, phương tiện đi ra/vào hoặc đi qua 

khu vực cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Là các đối tượng, phương tiện được ưu tiên ra/vào khu vực cách ly, 

phong tỏa trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 5700/UBND-VX ngày 27/8/2021 

của UBND tỉnh, gồm: 

- Các lực lượng chức năng ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa để thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp khác như 

phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu, thiên tai, thảm họa…; 

- Người dân trong các trường hợp cấp cứu, thai sản; 

- Các lực lượng cung cấp dịch vụ: điện (cung ứng và vận hành hệ thống 

nguồn, lưới điện); nước (nước sinh hoạt và nước sản xuất); bưu chính; viễn 

thông; truyền hình; máy tính; thiết bị hội nghị trực tuyến; dịch vụ ngân hàng; 

khắc phục sự cố công trình giao thông, thủy lợi trọng yếu; 

- Các trường hợp cung cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực 

phẩm, dược phẩm; xăng, dầu, gas; điện; nước; nhiên liệu; thiết bị y tế, thuốc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=16/CT-TTg&match=True&area=2&lan=1


chữa bệnh, khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy, rửa, tắm giặt, gội; nước kháng 

khuẩn; giấy vệ sinh; sách giáo khoa, thiết bị dạy học,…); các trường hợp cung 

cấp mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp: giống, vật tư phân bón, 

thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, thú y…;  

- Xe chở tiền của các ngân hàng, kho bạc; vận chuyển bưu chính, viễn 

thông; xe chở sách giáo khoa, thiết bị dạy học phục vụ giáo viên, học sinh trong 

năm học; xe chuyên dụng vận chuyển rác thải; 

- Xe vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất 

nhập khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy 

định), (Áp dụng Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch 

COVID-19);  

- Xe phục vụ tang lễ; 

- Xe chở công nhân, chuyên gia ra/vào làm việc tại khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với các đơn vị được phép 

hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền (khi phương án sản xuất kinh doanh 

vừa đảm bảo sản xuất an toàn vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19) 

trong thời gian địa phương thực hiện cách ly, phong tỏa. 

III. YÊU CẦU CỤ THỂ 

1. Đối với phương tiện vận tải. 

- Phương tiện vận tải phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành; 

- Phải được phun dung dịch khử trùng, sát khuẩn, đảm bảo an toàn trước, 

trong và sau khi thực hiện hoạt động vận chuyển ra/vào vùng dịch theo đúng 

quy định của Bộ Y tế. Trên xe phải được chuẩn bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn 

tay, khẩu trang y tế để sử dụng; 

- Tuyệt đối không được chở người trên thùng chở hàng, không bố trí quá 

02 người trên ca bin xe (kể cả lái xe) theo quy định tại Công văn số 

3563/UBND-VX1 ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Riêng đối với xe đưa tang ngoài các nội dung quy định nêu trên còn phải 

thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 3192/SYT-NVY ngày 30/8/2021 của 

Sở Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong việc xử lý thi hài đối 

với trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19 hoặc tử vong trong vùng cách ly, 

phong tỏa. 

 2. Đối với hàng hóa. 

Hàng hóa ở các địa phương vùng dịch trước khi được xuất đi phải đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định tại Công văn số 1083/BCT-TTTN 



ngày 01/3/2021 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ và vận 

chuyển hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch.    

3. Đối với lái xe, người đi trên xe. 

- Ngoài các loại giấy tờ tùy thân (Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân 

dân hoặc Căn cước công dân), yêu cầu các đối tượng (lái xe, người đi trên xe) 

ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa, người từ các tỉnh khác đến/về Hà Tĩnh phải 

có Giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-

PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu), trừ 

các lực lượng chức năng ra/vào khu cách ly, phong tỏa để thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống dịch và các nhiệm vụ khẩn cấp khác như phòng cháy, chữa cháy, 

cấp cứu, thiên tai, thảm họa,...; người dân trong các trường hợp cấp cứu, thai 

sản); có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị quản lý còn hiệu lực.  

- Yêu cầu thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua trang web 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và đăng ký mã QR hoặc mẫu tờ khai y tế  

của Bộ Công an trước khi đến/về địa bàn tỉnh. 

    - Trong thời gian phương tiện chờ bốc, xếp, dỡ hàng hóa, lái xe và người 

đi trên xe phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, hạn chế tiếp xúc 

với người ngoài (tốt nhất là không rời khỏi cabin xe), trường hợp bắt buộc phải 

tiếp xúc với người khác phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m; tăng cường sử dụng 

các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. Khi di 

chuyển khỏi điểm hoặc khu vực giao, nhận hàng phải thông báo cho cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan về thời gian, địa điểm, số điện thoại liên lạc hoặc 

ghi chép hành trình, lịch trình vận chuyển, danh sách các trường hợp tiếp xúc 

(lưu trữ tối thiểu 21 ngày) và cung cấp cho cơ quan chức năng (bản sao chụp) 

khi có yêu cầu và để phục vụ cho công tác phòng chống dịch và truy vết khi 

cần thiết. 

- Đối với lái xe, người phục vụ trực tiếp công việc hỏa táng, mai táng, 

thân nhân và thành viên đoàn đưa tang thực hiện theo quy định  tại Văn bản số 

3192/SYT-NVY ngày 30/8/2021 của Sở Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong việc xử lý thi hài đối với trường hợp tử vong do nhiễm Covid-

19 hoặc tử vong trong vùng cách ly, phong tỏa. 

4. Đối với đơn vị vận tải. 

- Yêu cầu thực hiện nghiêm các nội dung có liên quan đến phòng, chống 

dịch Covid19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5753/BYT-MT ngày 

19/7/2021, Văn bản số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021, các văn bản khác có 

liên quan và các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; tuân thủ các quy 

định về tổ chức giao thông và kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải, lưu trú 

trong thời kỳ phòng, chống dịch covid-19. 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/


- Cập nhật thường xuyên liên tục vào phần mềm bản đồ chung sống an 

toàn với dịch bệnh COVID-19. 

- Yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị và tuyên 

truyền, vận động tất cả mọi người đi trên xe thực hiện khai báo y tế theo địa chỉ 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và đăng ký mã QR hoặc mẫu tờ khai y tế  

của Bộ Công an để kiểm tra tại các điểm kiểm soát dịch. Thực hiện kiểm tra 

thân nhiệt đối với tất cả hành khách, nhân viên phục vụ, lái xe, phụ xe trước khi 

xuất phát; đảm bảo 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Xây dựng phương án xử 

lý khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và bố trí khu vực 

cách ly đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả. 

- Chuẩn bị phương án vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành 

trình, dự kiến điểm đến, dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động....); danh 

sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); thông 

tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa (nếu 

có); các nội dung khác có liên quan cần thiết đến việc vận chuyển. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế địa phương tổ chức xét nghiệm 

SARS-CoV-2, tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với lái xe, người đi trên xe, 

nhân viên làm việc tại các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, hành khách, 

công trường xây dựng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. 

 5. Đối với các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, 

kho, bãi, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở sản xuất…), công trường xây 

dựng,... 

- Bố trí địa điểm lưu trú tạm thời cho lái xe, người đi theo xe lưu trú tạm 

thời trong thời gian chờ bốc xếp, dỡ hàng hóa (lái xe có thể nghỉ ngơi trên xe, 

hạn chế tiếp xúc với bên ngoài,...),  điểm lưu trú tạm thời phải đảm bảo tuân thủ 

các biện pháp phòng chống dịch; 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra phương tiện 

theo quy định về phòng, chống dịch, nhất là lái xe và người đi trên xe phải có 

giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR 

hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu). Riêng đối 

với công trường xây dựng phải bố trí và thông báo cho Sở Giao thông vận tải, 

chính quyền địa phương vị trí tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng chung tại 

công trường để cơ quan chức năng thuận tiện trong việc kiểm tra đối với 

phương tiện có dán Giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên thông chốt kiểm 

soát. 

6. Một số tình huống cụ thể: 

https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/


   - Đối với việc di chuyển công nhân, chuyên gia vào/ra khu vực cách ly, 

phong tỏa chỉ thực hiện vận chuyển một lần để đi làm nhiệm vụ; không được 

đi, lại thường xuyên ra/vào vùng cách ly, phong tỏa.  

- Đối với đoàn công tác thuộc các Ban Quản lý dự án đi kiểm tra công 

trình dự án trong vùng dịch, yêu cầu gửi kế hoạch làm việc kèm theo danh sách 

đoàn cho Sở Giao thông vận tải nếu đi qua các chốt do UBND tỉnh thành lập và 

chính quyền địa phương (cấp huyện) nếu đi qua các chốt do UBND cấp huyện 

thành lập trước 2 ngày (48 giờ) trước khi xuất phát; sau khi nhận được thông 

tin, Sở Giao thông vận tải hoặc Chính quyền cấp huyện sẽ thông báo cho các 

Chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành biết tạo điều kiện thông chốt. Quá trình 

làm việc trong vùng dịch, yêu cầu đoàn công tác thực hiện nghiêm túc thông 

điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, chỉ liên lạc qua điện thoại di động và 

khi về địa phương nơi cư trú: 

+ Những người đã tiêm đủ liều vắc xin Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh 

Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 

lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương), luôn thực 

hiện 5K , nhất là đeo khẩu trang, không tụ tập, không đến nơi đông người; 

+ Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng Covid-19 

thì thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 

nhất và ngày thứ 7, nếu có kết quả dương tính với SARS-Cov-2 thì xử lý theo 

quy định), tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo, luôn thực hiện thông 

điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang, không tụ tập, không đến nơi đông người. 

- Đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật liệu ra, 

vào khu vực cách ly, phong tỏa: Không phải thực hiện cách ly y tế khi về nơi cư 

trú nếu thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, 

chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; Công văn số 4351/BYT-MT 

ngày 28/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận 

chuyển hàng hóa; Công văn số 8849/BGTVT-VT ngày 25/8/2021 về việc thống 

nhất trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 

của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và 

các Văn bản số 2988/SGTVT-QLVT, số 2989/SGTVT-QLVT ngày 01/9/2021 

của Sở Giao thông vận tải.  

IV. HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI VÀ KIỂM SOÁT PHƢƠNG TIỆN VẬN TẢI  

- Hướng dẫn hoạt động vận tải bằng xe ô tô khi lưu thông ra/vào hoặc qua 

vùng dịch thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2988/SGTVT-QLVT3 

ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải 



- Việc kiểm soát xe ô tô vận chuyển hàng hóa tại chốt kiểm soát dịch bệnh 

và tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa thực hiện theo Công 

văn số 2989/SGTVT-QLVT3 ngày 01/9/2021 của Sở Giao thông vận tải.   

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo các 

nội dung theo hướng dẫn trên, đảm bảo hoạt động vận chuyển người và hàng 

hoá được thông suốt, an toàn ra/vào các khu vực cách ly, phong tỏa đang áp 

dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần hoàn 

thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Các nội dung liên quan hoạt động di chuyển người, phương tiện, hàng 

hóa ra/vào vùng cách ly, phong tỏa do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh ban hành 

trước đây trái với hướng dẫn nay bị bãi bõ.  

Quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh để được hỗ trợ tư 

vấn,  số điện thoại 0912.931.984 - (đồng chí Nguyễn Vũ Mạnh Hà - chuyên 

viên Sở GTVT) hoặc số điện thoại đường dây nóng 02393.609.177. 

     

      SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-16-ct-ttg-2020-thuc-hien-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid-19-438648.aspx
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