
  

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

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

         Số:         /PA-SGTVT  Sóc Trăng, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

 

PHƯƠNG ÁN 

Tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;  

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 3 

lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 4091/BGTVT-VT ngày 27/4/2022 của Bộ Giao thông vận 

tải về việc triển khai chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 2011/VP-TH ngày 27/4/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy 

nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Giao thông vận tải xây dựng Phương án tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh 

vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với những nội dung cụ thể 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng 

hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp 

với từng cấp độ phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện để vận chuyển hành khách, 

hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu và đi lại của nhân dân, bảo đảm an toàn, thống nhất 

giữa các tỉnh, thành phố, khu vực; kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành 

khách; góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và tạo điều kiện để vận chuyển 

hành khách và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn, liên thông, thống 

nhất giữa các địa phương. 

- Chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan dịch bệnh COVID-19 

trong hoạt động vận tải. Hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động do tác động bởi dịch bệnh COVID-19; để thúc đẩy 

sớm phục hồi, phát triển hoạt động vận tải gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải 

đường thủy nội địa, hàng hải trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép 

hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ sở y tế tại địa phương. 



2. Người điều khiển phương tiện (lái xe, phụ xe, nhân viên bốc xếp đi theo xe; lái 

tàu, thủy thủ, nhân viên bốc xếp đi theo tàu), hành khách tham gia giao thông 3 lĩnh vực 

(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

- 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 hướng dẫn 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế. 

- Xét nghiệm y tế, cách ly y tế: thực hiện theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế 

và cơ sở y tế tại địa phương. 

3. Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ trên 

đường bộ; cảng biển; cảng, bến thuỷ nội địa; đầu mối xếp dỡ hàng hoá khác trên địa bàn 

có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ 

sở y tế tại địa phương. 

4. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 

Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối các với đối tượng 

áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố  

Phối hợp, thông tin cho các đơn vị kinh doanh vận tải (đường bộ, đường thủy nội 

địa, hàng hải) thuộc phạm vi quản lý về nội phương án tổ chức hoạt động vận tải của 3 

lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  để phối hợp thực hiện. 

2. Đề nghị Công an tỉnh  

Chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải,đảm bảo an ninh trật tự. 

3. Đề nghị Sở Y tế  

- Hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu 

và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo lực lượng Y tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp với các bến 

xe, bến tàu, bến khách ngang sông và các đơn vị vận tải trong công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở tổ chức/cá nhân nâng cao ý thức 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải tại địa phương; tổ 

chức kiểm tra, giám sát theo quy định. 

5. Đơn vị bến xe, bến tàu (bến khách ngang sông) và các đơn vị vận tải 

Thực hiện nghiêm phương án này, quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc 

Trăng, Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu kinh doanh vận tải hành khách không 

đảm bảo các điều kiện theo quy định và các biện pháp, phòng chống dịch theo phương 

án này. 

 



6. Thanh tra Sở 

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra đối với các đơn vị, phương tiện kinh doanh vận tải; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi 

phạm theo quy định. 

7. Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện và hướng dẫn các bến xe, bến tàu (bến khách ngang 

sông) và các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm tuân thủ quy 

định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-

19. Kịp thời cập nhật ý kiến của các Sở Giao thông vận tải đối lưu để thông báo tổ chức 

hoạt động tuyến vận tải đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện. 

- Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phương án này; tham mưu Lãnh 

đạo Sở Giao thông vận tải để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời 

các tình huống phát sinh. 

8. Thời gian thực hiện: Từ ngày 12 tháng 5 năm 2022 và thay thế Thông báo số 

1851/TB-SGTVT ngày 18/10/2021 và Phương án số 315/PA-SGTVT ngày 24/02/2022 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng.  

Trên đây là phương án tổ chức hoạt động vận tải của 3 lĩnh vực (đường bộ, đường 

thủy nội địa, hàng hải) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  Sở Giao thông vận tải gửi các cơ quan có liên 

quan để phối hợp, các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông và đơn vị kinh doanh vận 

tải để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TTCH phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Tiểu ban hỗ trợ sản xuất - kinh doanh 

      TTCH phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an tỉnh Sóc Trăng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Báo Sóc Trăng; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Thanh Tra Sở; 

- Các đơn vị vận tải; 

- Các bến khách ngang sông; 

- Lưu: VT; QLVT,PTNL. 
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