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PHƯƠNG ÁN 
Hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La.    
 

Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Sơn 
La về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công 
Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị 
trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật về hoạt động 
thương mại trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 4990/BGTVT-VT ngày 31/5/2021 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid; Công 
văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế  về việc tăng cường phòng, 
chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa; Công văn số 1552/UBND-
KGVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ; Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 về việc 
Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Sơn La xây dựng Phương án hoạt động vận 
tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ 
lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Đảm bảo sự phối hợp, liên hệ chặt chẽ giữa Sở GTVT Sơn La với Sở 
GTVT các tỉnh, thành phố; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 
Tổ công tác tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ lưu thông, thúc 
đẩy tiêu thụ hàng hóa đặc biệt là sản phẩm nông sản được thuận lợi trong thời gian 
diễn ra dịch Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động vận tải hàng hóa theo đúng quy định và đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng trình tự tiếp nhận, bảo quản, bốc dỡ và vận chuyển phù 
hợp đối với từng loại hàng hóa. 

- Kịp thời huy động, bố trí đảm bảo đủ số lượng phương tiện, lái xe đáp 
ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh.  
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 II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

 1. Công khai địa chỉ tiếp nhận thông tin của Sở GTVT Sơn La để hỗ trợ 
các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ hàng trong lưu hàng hóa:  

- Địa chỉ Email: quanlyvantai@gmailcom; qlvt.sgtvt@sonla.gov.vn 

- Zalo: 0903495797 

- Số điện thoại đường dây nóng: 0903.495.797. 

2. Thành lập đội vận tải xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

- Sở Giao thông vận tải thành lập Đội vận tải xanh phục vụ chống dịch 
được lựa chọn các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hàng hóa (gọi 
chung là đơn vị vận tải hàng hóa) trên địa bàn tỉnh Sơn, sẵn sàng chung tay vận 
chuyển hàng hóa từ địa bàn tỉnh đi/đến vùng có dịch và các địa phương khác khi 
có yêu cầu (danh sách thông tin Đội vận tải xanh được đăng trên website của 
Sở GTVT Sơn La). 

Đơn vị vận tải hàng hóa tham gia Đội vận tải xanh được thông tin kịp thời về 
nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, hỗ trợ các thông tin về vận chuyển 
hàng hóa đi/đến các địa phương, vùng có dịch; được đề nghị xét nghiệm kháng 
nguyên SARS-COV-2 và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19. 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có nhu cầu tham gia Đội vận tải 
xanh liên hệ với SĐT: 0903495797 hoặc Zalo: 0903495797 để được tư vấn và 
hướng dẫn tham gia. 

Yêu cầu đối với đơn vị vận tải hàng hóa tham gia Đội vận tải xanh: Phải có 
thương hiệu, chất lượng phục vụ tốt, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về 
kinh doanh vận tải và phòng chống dịch Covid-19, đã đăng ký trên bản đồ An 
toàn Covid-19. Lái xe tham gia Đội vận tải xanh là những lái xe có kinh nghiệm 
hoạt động vận tải, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt theo quy định.  

III. PHƯƠNG ÁN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA RA VÀO TỈNH 
ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

1. Quy định về phương tiện, người điều khiển phương tiện, hàng hóa, 
các thông tin cần cung cấp: 

1.1. Về phương tiện vận chuyển: Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại 
các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phải được phun khử khuẩn, đảm bảo 
an toàn trước, trong và sau hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y 
tế. 

1.2. Về lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe: Phải có điện thoại thông 
minh, có cài đặt các phần mềm Ncovi, Bluezone, tokhaiyte.vn; phải khai báo y tế 
và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế; phải 
được xét nghiệm SARS-COV-2 (đối với các trường hợp đi ra từ khu vực phong 
tỏa hoặc khu vực ổ dịch). 

1.3. Về hàng hóa vận chuyển: Hàng hóa ở các địa phương vùng có dịch 
trước khi được xuất đi phải đảm bảo an toàn phòng dịch. 
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1.4. Thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần chuẩn bị: Phương án 
vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, 
ngày giờ phương tiện hoạt động…); danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp 
dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); các điểm/khu vực bốc xếp dỡ hàng hóa (vùng an 
toàn hoặc vùng dịch); 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 vận chuyển.    

2. Trình tự tổ chức thực hiện vận tải hàng hóa 

2.1. Vận chuyển hàng hóa từ địa bàn tỉnh Sơn La đến vùng có dịch: 

- Trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải 
phải thông báo ngay các thông tin quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Mục III của 
phương án này đến Email, Zalo hoặc đường dây nóng của Sở GTVT vùng dịch để 
được hỗ trợ, tránh kéo dài thời gian kiểm tra tại các chốt kiểm soát ở địa phương; 

- Trên cơ sở các thông tin đã gửi Sở GTVT vùng dịch, đơn vị kinh doanh 
vận tải phải yêu cầu lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc 
khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy;  

- Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện 
phòng chống dịch khi đi vào vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế; mang theo giấy 
chứng nhận việc xét nghiệm và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 
(nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. 

2.2. Vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh Sơn La 

- Trước khi vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh Sơn La, đơn 
vị kinh doanh vận tải, phải thông báo ngay các thông tin quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 Mục III của Phương án này đến Email, Zalo hoặc đường dây nóng của Sở 
GTVT vùng dịch và Sở GTVT Sơn La để được hỗ trợ.  

- Yêu cầu đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo 
xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy và 
thực hiện các biện phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

- Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện 
phòng chống dịch khi đi từ vùng có dịch đến địa bàn tỉnh Sơn La; mang theo giấy 
chứng nhận việc xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 và giấy chứng nhận đã 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền 
của cấp. 

- Phương tiện đến chốt kiểm soát: (1) Lái xe xuống viết "BẢN CAM 
KẾT" (theo mẫu đính kèm phương án này); (2) Kiểm tra thân nhiệt lái xe và 
những người cùng đi tại chốt kiểm soát; (3) Trong suốt hành trình từ chốt kiểm 
soát dịch đến địa điểm giao, nhận hàng hóa và ngược lại không được dừng, đỗ xe; 
(4) Quá trình giao, nhận hàng và đi ra khỏi chốt, lái xe, người đi cùng và phương 
tiện phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. 

2.3. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa không từ vùng dịch 
vào địa bàn tỉnh Sơn La và ngược lại:  
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- Trước khi vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến địa bàn tỉnh Sơn La, đơn 
vị kinh doanh vận tải, phải thông báo ngay các thông tin quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 Mục III của Phương án này đến Email, Zalo hoặc đường dây nóng của Sở 
GTVT tỉnh, thành phố quản lý, Sở GTVT Sơn La để được hỗ trợ. 

- Yêu cầu bắt buộc đối với lái xe và người đi cùng phải thực hiện đo thân 
nhiệt và khai báo y tế, lịch trình di chuyển khi đi qua các chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch trên địa bàn. 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải có 
phương án giao nhận và phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, gồm: Khẩu trang, 
Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế; hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh từ hoạt động 
giao nhận, vận chuyển hàng hóa. 

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp 

Công bố công khai các địa chỉ Email, Zalo, đường dây nóng của Sở GTVT  
lên trang website để làm cơ sở cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các chủ hàng 
cung cấp các thông tin theo quy định tại Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 
31/5/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; thông báo nội dung phương án này 
đến các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn quản lý được biết và thực 
hiện khi có hoạt động vận tải hàng hóa đến địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp 

2.1. Đề nghị Sở Y tế: Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung 
tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm vắc xin 
phòng, chống dịch cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe, cấp giấy xác 
nhận xét nghiệm và tiên vắc xin (nếu có) và tổ chức phun khử khuẩn phương tiện 
trước khi đi, khi quay về địa phương đối với các phương tiện trong Đội vận tải 
xanh và phương tiện của các đơn vị tham gia vận chuyển thúc đẩy tiêu thụ hàng 
hóa tại các vùng có dịch. 

 2.2. Đề nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
UBND các huyện, thành phố:  

Tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, Hợp tác xã sản xuất, hộ kinh doanh 
trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp có nhu cầu vận chuyển các hàng hóa, 
nông sản cung cấp kịp thời các thông tin về hàng hóa, địa điểm đi/đến để Sở 
GTVT đăng thông tin lên trang Website của Sở GTVT nhằm cung cấp cho các 
đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên cả nước được biết, tạo điều kiện cho việc 
vận chuyển, lưu thông hàng hóa được diễn ra thuận lợi, an toàn. 

2.3. Đề nghị Sở Tài Chính: Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng 
đề xuất chính sách hỗ trợ kinh phí vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông 
sản đối với Đội vận tải xanh khi huy động phục vụ vận chuyển hàng hóa thiết yếu, 
tiêu thụ sản phẩm không thu cước. 
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2.4. Đề nghị Tổ công tác tại các Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh  phối 
hợp 

Tiếp nhận thông tin theo quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Mục III của Phương 
án này từ Sở GTVT Sơn La nhằm chủ động trong công tác kiểm soát tránh kéo 
dài thời gian kiểm soát phương tiện tại các chốt kiểm soát. 

2.5. Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

- Rà soát các đơn vị vận tải hàng hóa tại địa phương, thành lập Đội vận tải 
xanh phục vụ chống dịch nhằm sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa đến vùng có 
dịch và ngược lại. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Đội vận tải xanh 
lên Website của Sở để các cơ quan liên quan, các Sở GTVT  vùng dịch được biết 
và có phương án đề xuất tổ chức, phối hợp.  

- Phối hợp, tổng hợp nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh và 
cung cấp thông tin cho Sở GTVT các tỉnh, thành phố liên quan để được hỗ trợ 
khi cần thiết. 

- Tổng hợp cung cấp danh sách thông tin về đơn vị vận tải, phương tiện, 
người lái và người bốc dỡ hàng hóa cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch tạo 
điều kiện lưu thông, không để ách tắc, ùn ứ.  

- Thường xuyên giám sát tình hình lưu thông hàng hóa từ trên địa bàn tỉnh, 
tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết tình trạng ách tắc, ùn ứ vận tải 
hàng hóa tại các chốt kiểm soát (nếu có). 

3. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa 

- Thông qua thiết bị giám sát hành trình, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát 
hành trình của phương tiện và người điều khiển phương tiện theo quy định để 
thông báo cho cơ quan chức năng hoặc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -
19 tại địa phương khi cần thiết.  

- Thực hiện việc xây dựng và cung cấp các thông tin quy định tại điểm 1.4 
khoản 1 Mục III của phương án này khi có yêu cầu từ Sở GTVT hoặc Ban Chỉ 
đạo phòng, chống Covid -19 tại địa phương. 

- Khi có nhu cầu thu mua, lưu thông, vận chuyển hàng hóa đi, đến các vùng 
có dịch phải cung cấp các thông tin quy định điểm 1.4 khoản 1 Mục III của 
Phương án này gửi Sở GTVT Sơn La để được hỗ trợ và sau đó thông báo cho Sở 
GTVT nơi đến được biết. 

- Trực tiếp trao đổi và thống nhất với các chủ hàng, đơn vị cung cấp hàng 
hóa, các địa điểm bốc xếp dỡ hàng hóa về giá cả, chi phí hỗ trợ, các yêu cầu về 
tài chính, kế toán, tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để 
tăng giá cước vận chuyển và phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo yêu 
cầu của Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan. 

- Yêu cầu giám sát lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa phải luôn luôn áp 
dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm khi để 
lái xe, người xếp, dỡ làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong quá trình vận chuyển 
và giao nhận hàng hóa. 
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- Chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến phòng chống dịch 
Covid-19 của lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe. 

4. Lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe  

- Ghi chép lại hành trình vận chuyển, các điểm dừng nghỉ dọc đường, danh 
sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 30 ngày) và cung cấp cho cơ 
quan chức năng (bản sao chụp) khi có yêu cầu; đảm bảo thông thoáng phương 
tiện, không sử dụng điều hòa, thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; hạn chế tiếp 
xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 
định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc 
dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên). 

- Tuyệt đối không được chở người trên thùng chở hàng, chở quá số người 
trên cabin theo quy định. 

- Trong thời gian phương tiện chờ lấy hàng hoặc bốc, xếp, dỡ hàng; khi di 
chuyển khỏi điểm hoặc khu vực giao, nhận hàng hóa phải thông báo cho cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa bàn đó đó về thời gian, địa điểm, số điện 
thoại liên lạc; không đến các khu vực tập trung đông người; giữ khoảng cách an 
toàn 2m khi bắt buộc phải tiếp xúc với người khác để phục vụ công tác phòng 
chống dịch và truy vết khi cần thiết. Tăng cường sử dụng các phương tiện thông 
tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp. 

5. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

Phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT Sơn La, các đơn vị vận tải hàng hóa, người lái 
xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe được hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo 
an toàn vận chuyển hàng hóa góp phần hoàn thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Sở GTVT Sơn La trân trọng đề nghị Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tại địa 
phương; các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và các  tổ chức, cá nhân có liên 
quan phối hợp, triển khai thực hiện tốt  nội dung phương án này./. 

 

Nơi nhận: 

- TT UBND tỉnh; 

- TT BCĐ Covid-19 tỉnh;          (để b/c)  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công an tỉnh;                               

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;                                                 

- Các Sở: Tài Chính, Y tế, 

 NN&PTNN, Công Thương;             (để P/h)           

- UBND các huyện, thành phố;                                                       

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Các đơn vị vận hàng hóa; 

- Các đơn vị quản lý bảo trì ĐB;                  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở;   

- Lưu: VT, QLVT PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Trọng Thắng 
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