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PHẦN 1 

YÊU CẦU CHUNG 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Đảm bảo hàng hóa được lưu thông thông suốt phù hợp với 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an 

ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát 

triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng 

bình thường mới. 

2. Yêu cầu: 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 áp 

dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật; phân 

công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động vận tải hàng hoá bằng xe ô tô trong chỉ đạo, điều hành và đảm bảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.  

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

1. Phạm vi áp dụng: Quy định tạm thời áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng 

hóa đường bộ trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Đối tượng: 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước; lực lượng kiểm soát dịch; đơn vị kinh doanh 

vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải).  

b) Người điều khiển phương tiện, người đi trên xe và nhân viên xếp, dỡ hàng 

hóa theo xe tham gia giao thông bằng phương tiện vận tải. 

c) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa. 
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PHẦN 2 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN 

TOÀN, LNH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG  

1. Yêu cầu chung: 

- Phương tiện vận tải hàng hóa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình, camera trên xe theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 

của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

- Thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung có liên quan đến phòng, chống dịch 

Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật về phòng, chống 

dịch. 

- Đội ngũ lái xe, người đi trên xe và nhân viên xếp, dỡ hàng hóa theo xe được 

tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

2. Quy mô, mức đánh giá nguy cơ và phân loại cấp độ: 

- Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Đánh giá từ quy mô cấp xã.  

- Phân loại cấp độ dịch:  

+ Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh;  

+ Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng;  

+ Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam;  

+ Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.  

II. TỔ CHỨC HOẠC ĐỘNG VẬN TẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC CẤP ĐỘ 

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

1. Hoạt động vận tải hàng hóa tại khu vực Cấp 1, Cấp 2:  

- Vận tải trong khu vực Cấp 1 và Cấp 2: Hoạt động vận tải bình thường. 

- Vận tải đến các khu vực có nguy cơ cao hơn (Cấp 3, cấp 4) và ngược lại: 

hoạt động như Khoản 2 Mục II Phần 2 của Quy định này. 

Lái xe, người đi trên xe hoặc nhân viên xếp, dỡ hàng hóa theo xe: Đã được 

tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng Covid-19; phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai 

báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. 

2. Hoạt động vận tải hàng hóa ở khu vực Cấp 3, Cấp 4 và đi đến khu vực 

có cấp độ thấp hơn:  

a) Đơn vị kinh doanh vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận 

tải): 
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- Xây dựng và triển khai kế hoạch vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về kinh 

doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; nắm bắt thông tin về hành trình, nơi xếp dỡ hàng hóa cấp dịch do địa 

phương công bố; phổ biến đầy đủ kế hoạch vận tải cho lái xe, phụ xe và người đi cùng 

trên xe để đảm bảo đáp ứng khi có yêu cầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

- Bố trí nơi tạm trú cách ly cho lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ trên xe khi hoạt 

động ở khu vực Cấp 1, Cấp 2 đi đến khu vực Cấp 3 hoặc Cấp 4 và ngược lại hoặc 

trong khu vực Cấp 3, 4 (yêu cầu về nơi tạm trú theo Phụ lục 01) và thông báo nơi tạm 

trú cách ly cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố biết để kiểm tra, có văn bản 

chấp thuận nếu đáp ứng các quy định trên, làm cơ sở để tổ chức lưu trú đúng quy 

định.  

- Phải khai báo kế hoạch vận chuyển, số lượng phương tiện hoạt động, biển số 

xe, tên tài xế, phụ xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa, thời gian đi về địa phương và 

nơi giao nhận hàng hóa cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi 

đến Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   

- Chỉ được bố trí lái xe, phụ xe, người đi cùng trên xe đảm bảo quy định tại 

Điểm b của Mục này. 

- Bố trí phương tiện đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID- 

19: trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương 

tiện sau mỗi chuyến đi (chỉ thực hiện khi đi từ hoặc đi qua địa bàn có 

dịch ở Cấp 3, Cấp 4). 

- Yêu cầu lái xe chạy đúng hành trình và xếp dỡ hàng hóa tại các địa điểm 

ghi trong Giấy vận tải, hợp đồng vận chuyển hàng hóa . 

- Bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế để phối hợp y tế địa phương xử lý khi có 

trường hợp mắc COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của 

phương tiện, lái xe trong suốt quá trình vận chuyển; trong đó tăng cường kiểm 

tra, giám sát thông qua thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe ô tô kinh 

doanh vận tải. 

- Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người của đơn vị mình 

có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. 

Đơn vị vận tải và người tham gia quá trình vận chuyển hàng hóa chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao nhất nếu không tuân 

thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh. 

b) Lái xe, phụ xe, phụ xe, người đi cùng trên xe:   

- Đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin khi chỉ hoạt động trong khu vực có nguy cơ Cấp 

1, Cấp 2. Đã tiêm đủ liều vắc xin (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc 

giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc đã khỏi 

bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh 
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COVID-19) khi từ khu vực Cấp 1, Cấp 2 đến khu vực Cấp 3, Cấp 4 hoặc hoạt động 

trong các khu vực cùng Cấp 3, Cấp 4 và đến khu vực có cấp thấp hơn.  

- Xét nghiệm y tế: 

+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có 

ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.  

+ Đối với lái xe, phụ xe, người đi trên xe đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi 

bệnh trong vòng 6 tháng, xét nghiệm: khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; hoạt động ở các 

khu vực cùng Cấp 3 hoặc ở khu vực Cấp 3 đến khu vực có cấp thấp hơn thì xét 

nghiệm tuần/lần; hoạt động ở các khu vực cùng Cấp 4 hoặc từ khu vực Cấp 4 đến khu 

vực có cấp thấp hơn thì xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 

giờ kể từ khi nhận kết quả xét nghiệm.  

- Thực hiện sát khuẩn tay, khẩu trang y tế; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện 

sau mỗi chuyến đi; lái xe, người đi trên xe đeo khẩu trang trong suốt quá trình di 

chuyển.  

- Trường hợp chuyến đi có lái xe, người đi theo xe dương tính với SARS-

CoV-2: thực hiện theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Trong quá trình hoạt động vận tải phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế 

theo quy định của Bộ Y tế; giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2m khi tiếp xúc với 

người khác; thực hiện sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn hoặc rửa tay thường xuyên 

bằng xà phòng trong ít nhất 30 giây. 

- Sau khi kết thúc chuyến:   

Vận tải trong khu vực Cấp 1, Cấp 2: 

+ Nếu lái xe, phụ xe, người đi cùng trên xe cư trú tại Ninh Thuận: được về 

nhà, tuân thủ “Thông điệp 5K”, tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến chuyến đi tiếp 

theo. Nếu có biểu hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng 

thì thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để triển khai quy trình xử lý dịch 

bệnh theo quy định. 

+ Nếu lái xe, người đi theo trên xe ở tỉnh khác lưu trú tạm thời tại tỉnh Ninh 

Thuận thì ở tại nơi lưu trú tạm thời do Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí. 

Vận tải trong khu vực Cấp 3, Cấp 4 hoặc từ khu vực Cấp 3, Cấp 4 đến khu 

vực Cấp 1, Cấp 2 và ngược lại:  

+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải di chuyển ngay về nơi lưu trú cách ly 

do Đơn vị kinh doanh vận tải bố trí; không được rời khỏi địa điểm lưu trú tạm thời 

trong thời gian lưu trú; tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác tại khu vực lưu trú. 

Trong thời gian lưu trú, nếu có nhu cầu cần thiết phải ra ngoài để đi xét nghiệm, thì 

phải xin phép Đơn vị kinh doanh vận tải và cam kết thực hiện nghiêm quy định 

5K, mặc trang phục bảo hộ và nguyên tắc 1 cung đường 2 điểm đến. Trường hợp 

có nhu cầu về nhà phải được UBND cấp xã (nơi đến/về) đồng ý bằng văn bản theo 

đề nghị của Đơn vị kinh doanh vận tải, để giám sát, thực hiện cách ly y tế theo quy 

định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
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Khi có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải thông báo ngay cho Trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn hoặc qua đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (0259 3824754 hoặc 0913882231) để được tư vấn và khám, xét nghiệm theo 

quy định. 

2.3. Nơi xếp dỡ hàng hóa: 

Đơn vị trực tiếp quản lý nơi xếp dỡ hàng hóa: 

- Xây dựng và triển khai phương án xếp dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn, an 

ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và các quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19; 

- Bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR; 

- Trường hợp nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn có dịch ở Cấp 3, Cấp 4: bố trí vị 

trí để lực lượng chức năng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 kháng nguyên nhanh;  

- Trong trường hợp phát hiện lái xe, người đi theo xe, người làm việc tại nơi 

xếp dỡ hàng hóa có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, … phải bố trí cách ly và 

thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử lý; 

- Thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 

các khu vực công cộng; 

- Yêu cầu lái xe, phụ xe, người đi cùng trên xe thực hiện quy định về phòng, 

chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế; 

- Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của cơ quan chức năng địa phương để 

thông tin khi có vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

Đơn vị (người) giao nhận hàng hoá  

Chịu trách nhiệm về xếp dỡ hàng hoá, không tiếp xúc với người trên phương 

tiện; chủ động bố trí địa điểm, nơi nghỉ ngơi, lưu trú tạm thời cho người trên 

phương tiện trong thời gian chờ xếp, dỡ hàng hóa đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch theo quy định. 

2.4. Người làm việc tại nơi xếp dỡ hàng hóa: 

- Xét nghiệm khi có các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất 

vị giác và khứu giác, khó thở, …; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ 

quan y tế thực hiện; 

- Xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao theo kế hoạch 

phòng, chống dịch của đơn vị vận tải; 

- Đối với người tiêm chưa đủ liều vắc xin: xét nghiệm người đến từ khu vực 

Cấp 3 hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ (đến từ địa bàn Cấp 4 thì phải cách ly theo 

quy định); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong nội địa bàn. Đối với người đã 

tiêm đủ liều vắc xin hoặc người đã khỏi bệnh: xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra 

dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch Cấp 4 hoặc khu vực phong tỏa. 

- Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test 

kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả). 
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PHẦN 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát 

thường xuyên phương tiện lưu thông trên tuyến để phát hiện và xử lý kịp thời vi 

phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo công an các huyện, thành 

phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ số lái xe, người đi theo trên xe khi ngừng 

hoạt động vận chuyển hàng hóa ở lại tại nơi lưu trú trên địa bàn.  

2. Sở Giao thông vận tải: 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời 

tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp xử lý các thông tin về vận chuyển hàng hóa; báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kịp thời tham mưu giải 

quyết; chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường 

kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình vận chuyển hàng hóa từ các khu vực cấp 

3, cấp 4 đến/về tỉnh Ninh Thuận; xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải và 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải về 

các quy định hoạt động vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số 

điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, zalo để đơn vị vận tải, người điều khiển 

phương tiện biết và thực hiện, đồng thời tiếp nhận phản ánh và xử lý tình huống 

phát sinh.  

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố phối hợp các đơn vị, địa phương xét nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên hoặc RT-PCR đối với lái xe, người đi theo xe hoặc nhân viên bốc dỡ hàng 

hóa trên xe có hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh/khu vực có nguy cơ 

cao (Cấp 3, 4), hoặc theo đề nghị của đơn vị vận tải. 

4. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý, 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị vận tải hàng hóa từ các vùng 

có dịch đến/về tỉnh Ninh Thuận tại các vị trí, khu vực giao nhận hàng hóa thuộc 

thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 trong giao 

nhận hàng hoá. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị kinh doanh 

vận chuyển hàng hóa trên địa bàn quản lý, xử lý các vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra việc 

tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các phương tiện vận tải hàng hóa 

đi/về tỉnh Ninh Thuận, nơi bốc, xếp dỡ hàng hóa. 
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- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý chặt 

chẽ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ở lại tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn 

thường xuyên đi/về từ địa bàn có nguy cơ cao (Cấp 3, 4). Kiểm tra thường xuyên 

(03 ngày 1 lần) nơi nghỉ/lưu trú riêng cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của 

đơn vị vận tải. 

6. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Tổ chức ký cam kết cho các Đơn vị vận tải và lái xe, phụ xe, người đi cùng 

trên  xe hoạt động vận tải ở khu vực Cấp 3, Cấp 4 (theo Phụ lục 02 và 03). 

- Cung cấp cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải thông tin (họ tên, số 

điện thoại) của cán bộ chịu trách nhiệm phụ trách theo dõi, giám sát phòng chống 

dịch tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, người đi theo xe hoặc nhân viên bốc dỡ 

hàng hóa trên xe để liên hệ. 

- Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm việc thực hiện các biện pháp đảm bảo 

phòng chống dịch, không để lái xe, người đi theo trên xe ra khỏi khu vực giám sát y 

tế (đối với cơ sở lưu trú tạm thời của của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe do đơn 

vị vận tải bố trí). 

- Chỉ đạo Trạm Y tế hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải tổ 

chức thu gom, vận chuyển chất thải tại cơ sở lưu trú tạm thời của lái xe, người đi theo 

xe hoặc nhân viên bốc dỡ hàng hóa trên xe để xử lý theo quy định. 

7. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa 

Đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm quản lý lái xe, người bốc dỡ hàng 

hóa theo xe. Đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, người bốc dỡ hàng hóa theo xe, cá 

nhân tiếp nhận hàng hóa thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Quy định tạm thời này; quy định của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật khác 

có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhận mức hình phạt cao 

nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch 

bệnh. 
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Phụ lục 01 

YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠM THỜI CHO LÁI XE, NGƯỜI ĐI 

THEO TRÊN XE THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm  2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
_____________ 

 

- Là nhà ở, phòng ở hoặc khu lưu trú tập trung (sau đây gọi là nơi lưu trú).  

- Trước nơi lưu trú có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “NƠI LƯU TRÚ 

DÀNH RIÊNG CHO LÁI XE, NGƯỜI THAM GIA VẬN CHUYỂN HÀNG 

HÓA VỀ TỪ VÙNG DỊCH COVID-19”.  

- Nơi lưu trú phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

+ Có vách ngăn cách với khu vực xung quanh, có lắp đặt camera để giám sát; 

đảm bảo diện tích trên 4m
2
/người; Khuyến khích  có nhiều  nhà vệ sinh, nhà 

tắm cho một khu có nhiều người ở, nhưng tối thiểu một nhà  vệ sinh, nhà tắm 

/nơi lưu trú có 10 người. (đối với hộ kinh doanh, chủ hộ bố trí phòng ở, nhà vệ 

sinh, phòng tắm riêng cho lái, phụ xe, người đi cùng trên xe). 

+ Có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát 

khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn (sau đây gọi tắt là dung dịch sát khuẩn tay). Có 

dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng.  

+ Có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi 

màu vàng để đựng chất thải gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng, có dán 

nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV2”(sau đây được gọi tắt là 

thùng đựng chất thải lây nhiễm); thùng đựng chất thải sinh hoạt, có nắp đậy, mở 

bằng đạp chân và có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác (sau đây 

được gọi tắt là thùng đựng chất thải sinh hoạt).  

+ Có dụng cụ để lái xe và người tham gia vận chuyển hàng hóa tự giặt đồ cá 

nhân và tự làm vệ sinh khử khuẩn phòng hàng ngày (nghiêm cấm không được 

mang đồ dùng, vật dụng ra khỏi nơi lưu trú)./. 
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Phụ lục 02 

CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm  2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
___________ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ninh Thuận, ngày          tháng             năm 202  

 

BẢN CAM KẾT 
 

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt 

động vận tải hàng hóa,  

Hôm nay, vào lúc…...giờ…… ngày…… tháng năm 202…,  tại ………  

Tôi tên là: …………………………………………………………….. 

Chức vụ:………………………………………..………….…………..  

Đại diện đơn vị vận tải (chủ xe):...........................................................  

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc :..........................................................  

Sau khi được phổ biến các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận và Thông báo của Sở Giao 

thông vận tải về việc bảo đảm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động 

vận tải hàng hóa, Tôi xin cam kết:  

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, hướng dẫn về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa theo quy định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  

2. Tổ chức xét nghiệm cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe theo Quy 

định tạm thời này.  

3. Khai báo với UBND cấp xã về lịch trình di chuyển của lái xe, phụ xe, 

người bốc xếp hàng hóa theo xe khi về lưu trú tại địa phương (họ và tên, địa chỉ 

nơi cư trú, số điện thoại liên lạc) khi hoạt động ở địa bàn cấp 3, cấp4.  

4. Thường xuyên theo dõi hoạt động của phương tiện và lái xe thông qua thiết 

bị giám sát hành trình; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu lái xe, phụ xe, người bốc xếp 

theo xe thực hiện đầy đủ các yêu cầu sau:  

- Thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế ”Khẩu trang 

– Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”; bảo đảm thông 

thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ buồng lái và đeo khẩu trang trong 

suốt hành trình. Trên xe phải trang bị dung dịch sát khuẩn và thường xuyên sát 

khuẩn.  
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- Ghi chép nhật ký hành trình vận chuyển, gồm: thời gian xuất phát; thời gian 

và địa điểm trả/nhận hàng; thời gian và các điểm dừng, đỗ trên hành trình; thời 

gian và địa điểm lưu trú/cư trú; thời gian và những người đã giao dịch, tiếp xúc...; 

thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương nơi đi/đến.  

- Chấp hành sự kiểm tra, xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính 

với SARS-CoV-2 (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và Giấy chứng nhận đã tiêm 

vắcxin phòng COVID-19 (nếu có), nhật ký hành trình vận chuyển và cung cấp các 

thông tin liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi trả/nhận 

hàng và nơi cư trú/lưu trú.  

- Bật và duy trì hoạt động liên tục của thiết bị giám sát hành trình và camera 

hàng trình (nếu có). Trên hành trình không dừng nghỉ, nhận thêm hàng, trả hàng, 

đón/trả người tại các vùng có dịch và không dừng để ăn uống dọc đường (mua thức 

ăn mang theo và ăn trên xe, không ăn tại hàng, quán). Trong trường hợp cấp bách 

hoặc bất khả kháng phải dừng, đỗ tại vùng có dịch, lái xe phải chủ động báo cho cơ 

quan y tế và chính quyền địa phương nơi đến.  

5. Trong thời gian lưu trú tại nơi trả/nhận hàng, đơn vị vận tải bố trí khu vực 

riêng biệt cho lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe; quản lý chặt chẽ, bảo đảm các 

điều kiện phòng, chống dịch và khai báo y tế tại nơi lưu trú theo đúng quy định.  

6. Khi về đến Ninh Thuận, lái xe, phụ xe, người bốc xếp theo xe phải xét 

nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (về từ khu vực cấp 3, cấp 4) 

và đến Trạm Y tế/Trung tâm Y tế nơi gần nhất để khai báo y tế để được theo dõi, 

giám sát và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định. Trong thời gian tự cách ly 

tại nhà hoặc tại đơn vị vận tải, những người nói trên không đi ra ngoài hoặc tiếp 

xúc với người khác.  

Tôi xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trên và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm các quy định về phòng, chống dịch do lái xe, 

phụ xe, người bốc xếp theo xe của đơn vị mình gây ra. Bản cam kết này được lập 

thành 02 bản, 01 bản gửi UBND xã/phường để theo dõi, 01 bản lưu tại đơn vị để 

thực hiện./.  

 

                                                              NGƯỜI KÝ CAM KẾT  

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 03 

CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng    năm  2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
__________ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN CAM KẾT 

(Hoạt động vận tải hàng hóa ở khu vực Cấp 3, Cấp 4) 

 

I. XE BIỂN KIỂM SOÁT:……..………………………...........................  

1. Họ và tên lái xe:…………….……, SĐT:………………….…............  

Địa chỉ:………… ……………………………………………….............  

2. Họ và tên lái/phụ xe:………………, SĐT:………………….….........  

Địa chỉ:………… ……………………………………………….............  

II. ĐỊA ĐIỂM GIAO/NHẬN HÀNG VÀ THỜI GIAN VÀO, RA ĐỊA BÀN:  

1. Hành trình di Chuyển: ........................................................................ ..  

2. Địa điểm giao/nhận hàng: ......................................................................  

3. Thời gian vào:………………… ra:…………….………… ….…........  

CAM KẾT 

1. Trong suốt hành trình từ nơi xuất phát đến địa điểm giao, nhận hàng và ngược 

lại không dừng, đỗ xe dọc đường;  

2. Quá trình giao, nhận hàng và khi đi ra khỏi chốt, người trên xe và phương tiện 

thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, 

Không tập trung đông người và Khai báo y tế.  

3. Trong thời gian tự cách ly tại đơn vị vận tải, không đi ra ngoài hoặc tiếp xúc 

với người khác; Thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị vận tải. Chúng tôi xin cam 

kết thực hiện nội dung trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi 

phạm./.  

                                              Ninh Thuận, ngày .........tháng ........ năm 202..  

                                                                   LÁI XE, PHỤ XE  

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)  

 

Ghi chú: Bản cam kết này được lưu tại địa phương để xử lý đối với người và 

phương tiện vi phạm. 
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