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THÔNG BÁO 

Về việc tăng cƣờng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động 

vận tải trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 
 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các chỉ đạo 

của Tỉnh ủy và sau khi xem xét Văn bản số 895/SGTVT-P5 ngày 07/5/2021 của 

Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hải Dương thông báo về việc tăng cường 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương như sau: 

1. Từ 0h00 ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới: 

- Tạm dừng hoạt động với xe ô tô du lịch; 

- Đối với xe ô tô, phương tiện kinh doanh vận tải khách (gồm: Xe buýt, xe 

tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi; các bến phà và bến khách ngang sông): (1) 

Chỉ được phép chở tối đa 50% số chỗ nhưng không được quá 20 người/xe, 

chuyến; xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống chỉ được phép chở tối đa không quá 03 

người (gồm cả lái xe); xe từ 09 chỗ ngồi chở xuống đến trên 05 chỗ ngồi chỉ 

được phép chở tối đa không quá 04 người (gồm cả lái xe); (2) Có bảng hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dán tại nơi lên xuống (trừ xe taxi) và thực hiện 

đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung 

đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông cần mở kính chắn gió; 

- Đối với xe ô tô vận tải hàng hóa: (1) Chỉ được phép chở 01 người là lái 

xe trên cabin đối với xe được phép chở 02 người; chỉ được phép chở tối đa 

không quá 02 người (gồm cả lái xe) đối với xe được phép chở 03 người; (2) 

Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không 

tập trung đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông cần mở kính chắn gió; 

- Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhân (trừ xe ưu tiên và xe của các lực 

lượng đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch): (1) Chỉ được phép chở tối đa 50% 

số chỗ nhưng cũng không được quá 20 người/xe; xe từ 05 chỗ ngồi trở xuống 

chỉ được phép chở tối đa không quá 03 người (gồm cả lái xe); xe từ 09 chỗ ngồi 

chở xuống đến trên 05 chỗ ngồi chỉ được phép chở tối đa không quá 04 người 

(gồm cả lái xe); (2) Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, 

Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế); (3) Khi lưu thông 

cần mở kính chắn gió; 
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2. Giao Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban An toàn giao 

thông tỉnh): 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt 

động vận tải nêu tại Mục 1 gắn với việc kiểm tra về điều kiện kinh doanh vận 

tải, an toàn giao thông; 

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng 

chống, dịch tại các tỉnh, thành phố, quyết định việc tạm dừng hoạt động vận tải 

theo thẩm quyền.    

 Yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy;          (để b/cáo) 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                   
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Các sở, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Thư, Phượng, Hiển, Lai, Khoa, Nam; 

- Lưu: VT, CNGTXD, Cao cường (20b) 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

GIẤY VẬN TẢI 
(Chỉ dùng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương) 

 

 

I. XE BIỂN KIỂM SOÁT:……..…………………………………............................................ 

1. Họ và tên lái xe:……………………………, SĐT:……………………..  

(Nơi cư trú:………………………………………………………………………) 

2. Họ và tên phụ xe:……………………………, SĐT:…………………… 

(Nơi cư trú:………………………………………………………………………) 

3. Họ và tên phụ xe:……………………………, SĐT:…………………… 

(Nơi cư trú:………………………………………………………………………) 

II. ĐỊA ĐIỂM GIAO/NHẬN HÀNG/LOẠI HÀNG/HÀNH TRÌNH/THỜI GIAN RA, VÀO: 

1. Địa điểm giao/nhận hàng: 

……………………………………………………………………………... 

2. Loại hàng hóa vận chuyển:  

……………………………………………………………………………... 

3. Hành trình: 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

4. Thời gian vào/ra chốt:…………………….ra/vào:……………………... 

IV. YÊU CẦU LÁI, PHỤ XE:  

1. Ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp 

xúc; đảm bảo thông thoáng phương tiện, thường xuyên mở cửa sổ phương tiện; 

hạn chế tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống 

dịch (đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển bốc dỡ hàng hóa, sát 

khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện hàng ngày…).  

2. Cam kết đã xét nghiệm SARS-COV-2 đủ điều kiện để lưu thông. 
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LÁI XE 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

………..………….., ngày     tháng     năm 2021 
XÁC NHẬN UBND CẤP XÃ (Nơi lái xe cư trú)/ 

ĐƠN VỊ VẬN TẢI 

(Ký tên, đóng dấu) 
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