
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v xét nghiệm và tạo điều kiện 

thuận lợi cho người vận chuyển 

hàng hoá 

 

 
Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

 - Công an huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 969/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người 

vận chuyển hàng hoá, UBND huyện yêu cầu các cơ quan: Trung tâm Y tế, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 

vụ chỉ đạo các nội dung như sau: 

1. Trường hợp người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá lưu 

thông từ khu vực giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, khu vực phong tỏa sang khu 

vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng, chống dịch bệnh thấp hơn, phải có giấy 

chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-

PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi 

lấy mẫu).  

2. 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 bảo đảm thông thoáng phương tiện và phải 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, sử dụng trang phục phòng, chống dịch trong quá 

trình bốc dỡ hàng hóa nếu cần thiết, sát khuẩn tay thường xuyên, khử khuẩn 

phương tiện vận chuyển hàng ngày...). 

Không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người 

điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân 

viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh Lạng 

Sơn và huyện Hữu Lũng khi tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng thực hiện biện 

pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn so với Chỉ thị 16/CT-TTg. 

3. Giao Công an huyện; Trung tâm y tế huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn tỉnh, các cơ quan liên quan bố trí các 
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địa điểm dừng nghỉ để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi (xét 

nghiệm miễn phí cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, 

hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ 

nhận diện ưu tiên luồng xanh trên các tuyến giao thông, có mã QR code). 

4. Công an huyện; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; UBND các xã, thị trấn tăng 

cường kiểm tra, giám sát các phương tiện giao thông chấp hành quy định theo phân 

luồng giao thông, dừng nghỉ đúng địa điểm quy định đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, tránh tình trạng ùn ứ 

phương tiện trên các cung đường. 

5. Các đơn vị y tế nhà nước từ cấp xã trở lên hoặc các cơ sở y tế (kể cả tư 

nhân được cấp phép hoạt động phòng xét nghiệm) được phép thực hiện lấy mẫu 

xét nghiệm và cấp chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh 

kháng nguyên cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá. 

(Thông tin về khu vực có dịch được cập nhật thường xuyên trên website của 

Bộ Y tế https://moh.gov.vn). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các nôị 

dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy;     

- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Thành viên BCĐ huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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