
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX
V/v vận chuyển hàng hóa ra, vào 
địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình 
hình dịch bệnh COVID-19

       Quảng Nam, ngày        tháng     năm 2021

                         Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Y tế, Công Thương, Giao 
thông vận tải, Công an tỉnh;

- - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
dđơn vị thi công công trình trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Công văn số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người 
dân vùng có dịch bệnh COVID-19, Công văn số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021 
của Văn phòng Chính phủ về tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình 
hình dịch COVID-19, Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế về 
việc vận chuyển hàng hóa, Công văn số 5982/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y 
tế về sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19, Công văn số 7313/BGTVT-VT 
ngày 23/7/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xây dựng, công bố Phương án tổ chức giao thông trong 
thời kỳ dịch bệnh COVID-19, Công văn số 7630/BGTVT-VT ngày 27/7/2021 của 
Bộ Giao thông vận tải về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa 
thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến 
hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố:

Tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, 
bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu...): Thực hiện nghiêm việc 
kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 và các quy định 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người điều khiển, nhân viên nghiệp 
vụ đi cùng và xe vận chuyển hàng hóa khi ra/vào các địa điểm này, đảm bảo 
chặt chẽ, khoa học, thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông.

2. Giao Công an tỉnh:
2.1. Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19:
a) Đối với xe vận chuyển hàng hóa có tính đặc thù, xe đặc chủng, chuyên 

dụng (container, xăng dầu, gas, betông, nhựa đường…) hoặc chở các mặt hàng 
thiết yếu (các loại dịch vụ, hàng hóa thiết yếu bao gồm: lương thực, thực phẩm, 
dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng dầu…; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ 
doanh nghiệp như: công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo 
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đảm…, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng 
hoá, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ…; xe chở nguyên vật liệu sản xuất, thiết bị 
máy móc) được ra/vào tỉnh Quảng Nam với điều kiện lái xe, người phục vụ trên 
xe, nhân viên kỹ thuật, bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe phải có Giấy chứng nhận 
xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test 
nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu), có 
giấy vận tải (giấy vận chuyển) của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi 
công; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VOVID-19 và 
chỉ đến vị trí được xác định trong giấy vận tải (giấy vận chuyển). Cơ sở sản xuất 
- kinh doanh hoặc đơn vị thi công có xác nhận bố trí chỗ ở riêng tại nơi làm việc 
hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

b) Đối với các xe vận tải hàng hóa thiết yếu, vận chuyển công nhân, chuyên 
gia của các doanh nghiệp đã được cấp Giấy nhận diện xe ưu tiên hoạt động trên 
luồng xanh (có mã QRCode) do Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố cấp 
còn hiệu lực có hành trình quá cảnh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam thì đi theo 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; trường hợp đã đến các chốt kiểm soát 
dịch bệnh COVID-19 tại Km 1026 Quốc lộ 1 thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi 
Thành và chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km 943 + 300 Quốc lộ 1 
thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn thì áp dụng như sau:

Kiểm tra Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 
còn giá trị (trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm), hướng dẫn và yêu 
cầu lái xe cam kết đi đúng lộ trình từ chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 lên 
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, không được dừng, đỗ xe trên suốt lộ trình, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; cụ thể:

+ Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km 1026 Quốc lộ 1 thuộc xã 
Tam Nghĩa, huyện Núi Thành đi theo Quốc lộ 1 (Km 1012) rẽ trái theo đường 
nối từ Quốc lộ 1 tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành lên Cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi để đi trên tuyến đường này.

+ Tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Km 943 + 300 Quốc lộ 1 
thuộc xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn đi theo Quốc lộ 1 (qua Quốc lộ 1 cũ) 
rẽ phải lên ĐT 609 (đến Km 9+400) tại xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn để đi 
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

c) Đối với xe vận tải của một số doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đến Khu 
kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi có lộ trình đi trên đường Cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi thì cho phép xuống tại nút giao cao tốc thuộc địa phận xã Tam Hiệp, 
huyện Núi Thành để đi thẳng đến Khu kinh tế Dung Quất nhưng lái xe phải cam 
kết không dừng, đỗ và có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính theo quy định; chịu 
trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 
        d) Đối với hàng hóa còn lại không thuộc các điểm a, b, c nêu trên thì các lái 
xe, người đi theo xe từ các tỉnh/thành phố có dịch bệnh COVID-19 phải có Giấy 
xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-
PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ 
khi lấy mẫu) theo đúng tinh thần Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 
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của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người 
điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh, 
Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về xét nghiệm và tạo 
điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa; đồng thời, thực hiện đổi lái 
xe tỉnh Quảng Nam để chở hàng hóa về nơi tiếp nhận (nhà máy cơ sở sản xuất, 
kinh doanh...) hoặc thực hiện trung chuyển hàng hóa cho xe tỉnh Quảng Nam.

2.2. Trên các tuyến giao thông:
Thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tuyến, kiểm tra đối với các xe 

có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19và an toàn 
giao thông; đồng thời, đảm bảo tuyệt đối không để ùn tắc giao thông trên tuyến. 

2.3. Xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe 
và người điều khiển xe vận tải hàng hóa vi phạm quy định phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 bị phát hiện trong quá trình kiểm tra tại địa điểm tập kết, trung 
chuyển hàng hóa hoặc trên tuyến.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương chủ 
động xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền nhằm đảm bảo an toàn phòng, 
chống dịch; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Y tế:
- Bố trí nhân lực và thực hiện Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các 

địa điểm tập kết phương tiện, trung chuyển hàng hóa (cảng, bến, nhà ga, kho, bãi, 
khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, mỏ vật liệu...) và tại các Chốt kiểm soát phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-
CoV-2 cho người điều khiển và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên xe vận tải hàng 
hóa đi từ khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về tỉnh Quảng Nam.

- Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người điều khiển xe và nhân 
viên nghiệp vụ bắt buộc đi cùng trên xe vận tải hàng hóa theo chỉ đạo của Bộ Y 
tế tại Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021.

4. Giao Sở Giao thông vận tải:
- Chỉ đạo các đơn vị vận tải, chủ xe, người điều khiển xe và những nhân 

viên nghiệp vụ bắt buộc phải đi cùng trên xe vận chuyển hàng hóa phải thực 
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá 
trình hoạt động vận tải theo quy định đối với từng cấp độ phòng, chống dịch; 
yêu cầu người điều khiển xe và nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên xe vận chuyển 
hàng hóa thực hiện khai báo y tế trước khi bắt đầu hành trình và đảm bảo xuất 
trình được mã QR kết quả khai báo y tế (trên điện thoại thông minh hoặc thiết bị 
phù hợp hoặc bản giấy) khi có yêu cầu kiểm tra.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, cung cấp danh sách người điều khiển phương 
tiện vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh để Sở Y tế và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chứng nhận kết 
quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng và tham mưu 
UBND tỉnh phê duyệt Phương án tổ chức giao thông dự định áp dụng các biện 



4

pháp giãn cách xã hội để người dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, chủ 
động lập kế hoạch giao thông vận tải, bảo đảm an toàn, tránh tình trạng gây ách 
tắc giao thông.

Các văn bản của UBND/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 ban hành trước đây không phù hợp với các nội dung tại Công văn 
này thì thực hiện theo văn bản này.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị 
trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Bộ GTVT, 
Công Thương, Công An;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Tổng đài 0122 Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTN, NC, TH, KGVX.
D:\Thanh2021\Covid Đợt 4\CV 260721 vận chuyển
 hàng hóa thiết yếu - ma QR - Covid-19.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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