
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVT,PTNL  Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2021 

V/v hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các phương tiện đường 

thủy nội địa vận chuyển hàng 

hóa thiết yếu và hàng hóa phục 

vụ sản xuất kinh doanh 

 

 

     Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Cảng, bến thủy nội địa, 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 3733/VP-TH ngày 23 tháng 7 năm 

2021 của Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc vận chuyển hàng 

hóa; 

Căn cứ Công văn số 1546/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 15 tháng 7 năm 2021 

của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với 

hoạt động vận tải hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy nội địa; 

Căn cứ Công văn số 1580/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 20 tháng 7 năm 2021 

của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các 

phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu và hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh 

tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và những 

nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện thủy vận chuyển hàng hoá (gồm 

nhân viên giao nhận hàng hoá, thuyền viên, hoa tiêu…) phải thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình hoạt động vận tải theo quy định 

đối với từng cấp độ phòng, chống dịch; yêu cầu người điều khiển phương tiện và 

nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện thủy 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.  

- Các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và những 

nhân viên nghiệp vụ đi cùng trên phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo 

dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện. 

- Yêu cầu thuyền viên, người lái, người phục vụ trên phương tiện vận tải hàng 

hóa đường thủy nội địa vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng nông sản hạn chế lên 



bờ (khi vào, rời cảng, bến thủy nội địa, cảng biển chỉ cử 01 người đại diện làm thủ 

tục cảng vụ và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo quy 

định hiện hành). 

- Tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá (cảng, bến, nhà ga, kho, 

bãi, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, …): Thực hiện việc kiểm tra Giấy chứng 

nhận kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 và các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người điều khiển, nhân viên nghiệp vụ đi cùng và phương tiện 

vận chuyển hàng hoá khi ra vào các địa điểm này, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, 

thuận lợi và không gây ùn tắc giao thông.  

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị vận tải đường thủy; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 
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