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THÔNG BÁO 

Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa 

Bộ Giao thông vận tải với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh/thành phố về vận chuyển hàng hóa trong bối 

cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

   Ngày 25 tháng 8 năm 2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ 

trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Bộ 

GTVT với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và Ủy ban 

Nhân dân các tỉnh/thành phố về vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thực hiện 

các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp, về phía Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Thứ trưởng Phùng Đức Tiến; 

về phía Bộ Công thương có đồng chí Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường 

trong nước; về phía các địa phương có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh/thành 

phố và các cơ quan chức năng có liên quan; về phía Bộ GTVT có đồng chí 

Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Tổ phó 

Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về vận tải; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ GTVT: Văn phòng Bộ, Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông, Vụ Kết 

cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt 

Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng 

kiểm Việt Nam, Cục Y tế GTVT.  

   Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo về công tác 

bảo đảm vận tải hàng hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; ý kiến của Thứ 

trưởng Bộ NN&PTNN Phùng Đức Tiến, ý kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ Công 

Thương, ý kiến của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và ý kiến của thường trực 

UBND một số tỉnh/thành phố; ý kiến của Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Sở GTVT 

của một số tỉnh, thành phố dự họp tại các điểm cầu trực tuyến, Bộ trưởng Bộ 

GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau: 

Thay mặt Lãnh đạo các bộ: Bộ GTVT, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, ghi nhận và đánh giá cao UBND các tỉnh, thành phố 

trong thời gian vừa qua đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa, 

nhất là hàng hóa thiết yếu, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hỗ 

trợ giải quyết khó khăn và ổn định đời sống nhân dân.  

Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm soát dịch bệnh đối với người điều khiển 

phương tiện vận tải, người tham gia bốc dỡ hàng hóa tại một số tỉnh, thành phố 
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còn hạn chế, bất cập, dẫn đến ùn tắc giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt 

động vận chuyển hàng hóa, nhất là hàng hoá phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân; hàng nông sản; nguyên 

vật liệu cho sản xuất nông nghiệp; hàng hoá xuất, nhập khẩu… 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập nêu trên, bảo đảm vận tải 

hàng hóa thông suốt, tránh không làm đứt gãy chuỗi lưu thông, cung ứng, tiêu 

thụ hàng nông sản; hàng hóa xuất, nhập khẩu..., nhằm hỗ trợ giảm bớt khó khăn 

cho các doanh nghiệp và đời sống của nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh 

COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập 

trung chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Để duy trì được hoạt động lưu thông hàng hoá phòng, chống dịch bệnh, 

nhu yếu phẩm; nông sản; hàng hóa nguyên vật liệu cho sản xuất nông nghiệp, 

xuất, nhập khẩu cho nhân dân và doanh nghiệp, lúc này phải coi tất cả hàng hóa 

đều là thiết yếu (trừ hàng cấm). 

2. Hiện nay, tất cả các tuyến vận tải (quốc lộ, đường thủy nội địa, hàng 

hải...) đều là luồng xanh, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi cho cho các phương 

tiện vận chuyển, lưu thông hàng hóa. Các tỉnh, thành phố không được lập trạm 

kiểm tra, trung chuyển hàng hóa gây ùn tắc giao thông, cản trở việc vận chuyển 

hàng hóa trên các tuyến quốc lộ.  

3. Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn 

bản số 1015/TTg-CN ngày 25/7/2021, Văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 

29/7/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 về việc tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc. Đồng thời, phải 

triển khai thống nhất, đồng bộ các qui đinh, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên 

quan về công tác vận tải, lưu thông, cung ứng hàng hóa tại các tỉnh, thành phố 

đang thực hiện qui định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. 

4. Tăng cương việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành 

vận tải hàng hóa. Không thực hiện các thủ tục, cấp tờ vận chuyển hàng hóa thủ 

công. 

5. Chỉ tập trung thực hiện tiền kiểm, hậu kiểm về vận chuyển hàng hóa 

đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm vận chuyển 

hàng hóa không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp vận 

chuyển, lưu thông hàng hóa. Không để tình trạng ùn tắc giao thông, gây bức xúc 

cho người dân tại các chốt kiểm tra dịch bệnh Covid-19. 

7. Các tỉnh, thành phố phải chấp nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của 

nhau và thống nhất về hiệu lực của kết quả xét nghiệm trong 72 giờ. 

8. Triển khai công tác tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 được ban hành 
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kèm theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 

24/8/2021 của Bộ GTVT và Văn bản số 135/CV-UBATGTQG ngày 25/8/2021 

của Chủ tịch UBATGTQG về việc đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho 

vận chuyển nông sản, hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.  

9. Rà soát kỹ lưỡng các qui định của địa phương mình liên quan đến kiểm 

soát phương tiện, người điều khiển phương tiện gắn với công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19 để thống nhất thực hiện. Không ban hành qui định làm 

phát sinh thủ tục kiểm tra, làm tăng chi phí, thời gian; gây phiền hà, khó khăn 

cho người dân và doanh nghiệp. 

10. Ưu tiên tiêm chủng Vaccine phòng dịch Covid - 19 cho người điều 

khiển phương tiện và người tham gia vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. 

11. Thực hiện trực tuyến việc cấp mã Qrcode cho phương tiện vận chuyển 

hàng hóa và cấp giấy đi đường cho người tham gia vận chuyển hàng hóa đảm 

bảo nhanh chóng, kịp thời. 

12. Không trung chuyển hàng hóa đối với các phương tiện giao thông đã 

được cấp mã Qrcode để gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. 

13. Tăng cường tham gia vào các nhóm kết nối Zalo và các đường dây 

nóng của các bộ, ngành, địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin và phối hợp 

xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân, 

đảm bảo giao thông thông suốt. 

14. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ việc 

phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an về 

việc tích hợp Phần mềm cấp giấy nhận diện gắn mã QRcode cho phương tiện 

với Phần mềm quản lý dữ liệu dân cư, để cấp trực tuyến (mức độ 4), nhằm thống 

nhất đầu mối quản lý và bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện cho người dân, cũng 

như doanh nghiệp. 

15. Tăng cường công tác truyền thông để doanh nghiệp và người dân nắm 

bắt kịp thời các thông tin về qui định, hướng dẫn của các bộ, ngành và các tỉnh, 

thành phố về vận chuyển, lưu thông hàng hóa, đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch tại địa phương. 

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên 

quan biết để phối hợp thực hiện./. 

 

Nơinhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Các đơn vị tham dự họp; 

- UBND các tỉnh/thành phố; 

- Cục QLHC về TTXH - Bộ Công an; 

- Lưu: VT, TH(T.Tuấn) 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
                     Nguyễn Trí Đức 
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