
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SGTVT-QLVT 

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch trong 

hoạt động vận chuyển hàng hóa 

Lai Châu, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.  

 

Thực hiện Văn bản số 5249/TCĐBVN-VT ngày 26/7/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc kiểm soát công tác sử dụng giấy nhận diện phương 

tiện hoạt động trên luồng xanh; Văn bản số 2164/UBND-VX ngày 26/7/2021 

của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện xét nghiệm và vận chuyển hàng hóa 

phòng chống dịch Covid-19. Sở GTVT Lai Châu yêu cầu các đơn vị vận tải 

hàng hóa bằng xe ô tô thực hiện các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện các thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm 

SARS-CoV-2 trong hoạt động vận tải tại Văn bản số 1116/SGTVT-QLVT ngày 

09/7/2021 của Sở GTVT Lai Châu. 

2. Thực hiện đăng ký cấp Giấy nhận diện phương tiện khi đi đến, đi qua 

khu vực khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc từ khu vực áp dụng Chỉ thị 

16/CT-TTg đến khu vực áp dụng quy định phòng, chống dịch cấp độ thấp hơn.  

Yêu cầu lái xe và người đi cùng trên phương tiện phải thực hiện việc xét 

nghiệm SARS-COV-2 để đảm bảo Giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn theo 

quy định, 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. 

 3. Các đơn vị vận tải hàng hóa đã được cấp Giấy nhận diện phương tiện 

lưu giấy đề nghị, các tài liệu liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, phiếu 

xét nghiệm của lái xe để phục vụ công tác hậu kiểm tại các điểm tập kết, giao 

nhận hàng hóa. 



 

 

 Sở GTVT Lai Châu thông báo đến các đơn vị vận tải hàng hóa bằng xe ô 

tô triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                         (b/c) 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;              (p/h) 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Khắc Phượng 
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