
 
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SGTVT 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng 7 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ 

 
 

Căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương; 

Căn cứ Thông báo số 255/TB-BGTVT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giao 

thông vận tải Thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban 

trực tuyến ngày 18 tháng 7 năm 2021 về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống 

dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 

3652/VP-TH ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế cho người vận chuyển hàng hóa. 

Sở Giao thông vận tải thông báo việc tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính Phủ, cụ thể như sau: 

1. Tạm dừng các hoạt động vận tải của các tuyến vận tải hành khách cố định, các 

hoạt động vận tải của xe hợp đồng, du lịch, xe taxi, xe buýt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ; xe chở bệnh nhân đi cấp cứu; các trường hợp 

cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết; xe đưa đón công nhân, chuyên 

gia của các doanh nghiệp; chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Các trường hợp này 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành. 

Các phương tiện vận chuyển có hành trình đi qua tỉnh Sóc Trăng không được dừng, đỗ 

trên địa bàn tỉnh. 

2.  Hoạt động vận tải hàng hóa 

2.1 Hoạt động vận chuyển hàng hóa nội tỉnh: 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện: Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với 

người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình 

vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo 

thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (Thông 

điệp 5K, đặc biệt là khai báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, 

sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…) 

- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo 

xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình. 



 
 

Đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm 

soát khi tiến hành kiểm tra: 

- Đối với các phương tiện có thẻ nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QRCode 

trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần), căn cứ 

thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện. 

- Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy 

vận tải. 

- Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết 

nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực 

phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển 

nhanh đến người tiêu dùng. 

2.2 Hoạt động vận chuyển hàng hóa liên tỉnh 

a) Hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh/thành phố đến tỉnh Sóc Trăng 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện: Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với 

người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình 

vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo 

thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (Thông 

điệp 5K, đặc biệt là khai báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, 

sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…) 

- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo 

xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình. 

Đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm 

soát khi tiến hành kiểm tra: 

- Đối với các phương tiện có thẻ nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QRCode 

trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần), căn cứ 

thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện 

- Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy 

vận tải. 

- Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết 

nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực 

phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển 

nhanh đến người tiêu dùng. 

- Lái xe và người đi theo xe phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm kiểm tra) thì cho xe tiếp tục vận 

chuyển hàng hóa vào tỉnh. Trường hợp lái xe và người đi theo xe không đáp ứng quy 

định nêu trên thì yêu cầu xe quay đầu không được vào địa phận của tỉnh. 

b) Hoạt động vận chuyển hàng hóa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng đi đến các tỉnh, thành phố và quay về tỉnh. 

- Yêu cầu người điều khiển phương tiện: Hạn chế dừng đỗ, hạn chế tiếp xúc với 

người khác, điều khiển phương tiện theo đúng lộ trình vận chuyển, ghi chép hành trình 

vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; thường xuyên mở cửa sổ đảm bảo 

thông thoáng phương tiện và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch (Thông 



 
 

điệp 5K, đặc biệt là khai báo y tế, phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển, 

sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày…) 

- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với lái xe, người theo 

xe trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ hoạt động của phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình. 

Khi từ các tỉnh, thành phố quay về, đề nghị các chốt kiểm soát dịch bệnh 

Covid-19, các lực lượng tuần tra kiểm soát khi tiến hành kiểm tra: 

- Đối với các phương tiện có thẻ nhận diện, kiểm tra thông tin qua mã QRCode 

trên giấy nhận diện, sử dụng phần mềm để quét mã QR (Hạn chế tiếp xúc gần), căn cứ 

thông tin trong thẻ nhận diện thì không cần kiểm tra giấy vận tải của phương tiện 

- Đối với các phương tiện chưa được cấp thẻ nhận diện thì thực hiện kiểm tra Giấy 

vận tải. 

- Đặt biệt ưu tiên rút ngắn thời gian kiểm tra đối với các phương tiện có niêm yết 

nhãn “HÀNG MAU HỎNG” vận chuyển các loại hàng hóa bao gồm: Nông sản, thực 

phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,. có thời gian sử dụng ngắn cần ưu tiên được vận chuyển 

nhanh đến người tiêu dùng. 

+ Trường hợp: Lái xe và người đi theo xe có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-

CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm kiểm tra) thì cho xe tiếp tục 

vận chuyển hàng hóa vào tỉnh. 

+ Trường hợp: Lái xe và người đi theo xe không có Giấy xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 hoặc Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 không còn hiệu lực thì 

tiến hành xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát dịch.  

+ Nếu lái xe bắt đầu chuyến vận chuyển hàng hóa lần tiếp theo khi chưa hết thời 

gian theo dõi sức khỏe tại nhà thì khi lái xe quay trở về tỉnh Sóc Trăng sẽ bắt đầu lại thời 

gian theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định của ngành Y tế. 

c) Xe vận chuyển hàng hóa có hành trình xuyên ngang địa phận tỉnh Sóc 

Trăng được lưu thông theo lộ trình luồng xanh Quốc gia trên 02 tuyến: Quốc lộ 1 

và Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp và không được dừng, đỗ trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng. 

3. Đề nghị Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

chốt kiểm soát dịch tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện có Thẻ nhận diện 

được ưu tiên lưu thông trên “Luồng xanh” nhanh nhất khi đã đáp ứng đủ các quy định 

của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 1235/TB-SGTVT ngày 19/7/2021 của Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng. 

* “Giấy vận tải (Giấy vận chuyển) bằng văn bản giấy hoặc điện tử do đơn vị kinh 

doanh vận tải hàng hóa tự phát hành và có các thông tin tối thiểu gồm: Tên đơn vị vận 

tải; biển kiểm soát xe; tên đơn vị hoặc người thuê vận tải; hành trình (điểm đầu, điểm 

cuối); số hợp đồng, ngày tháng năm ký hợp đồng (nếu có); loại hàng và khối lượng hàng 

vận chuyển trên xe…” theo quy định tại Khoản 11 Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 của Chính phủ. 

* Thẻ nhận diện phương tiện do Sở Giao thông vận tải cấp, thông qua quét mã 

QRCode cũng đầy đủ các thông tin như Giấy vận tải. 



 
 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên 

quan phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Thanh Tra Sở; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải; 

- Các đơn vị bến xe khách; 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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