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Số:          /UBND-KTHT Vĩnh Lộc, ngày      tháng 11 năm 2021 
V/v Thông báo việc xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với người lái 

xe, người đi theo xe trong hoạt 

động vận tải hàng hóa bằng xe 

ô tô.  

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an huyện Vĩnh Lộc;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị KDVT hàng hóa bằng xe ô tô.  

 

 Thực hiện Công văn số 5566/SGTVT-QLVT ngày 08/11/2021 của Sở 

GTVT Thanh Hóa về việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với lái xe, 

người đi theo xe trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa.  

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang 

diễn biến phức tạp, đã phát hiện một số ổ dịch lớn, với nhiều ca nhiễm 

SARS-CoV-2 lây lan ra nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, xuất 

hiện các ca nhiễm SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây, không có triệu chứng, 

di chuyển nhiều nơi (trong đó có lái xe vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành 

phố vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa).  

Thực hiện Công văn số 17568/UBND-VX ngày 05/11/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện công tác xét nghiệm SARS-

CoV-2 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng 

chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất các ca lây nhiễm Covid-19 

ra cộng đồng; góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. UBND 

huyện Thông báo việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lái xe, người 

đi theo xe trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, cụ thể như sau: 

1. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người lái xe, người đi theo xe 

1.1. Người lái xe, người đi theo xe vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành 

phố khác vào địa bàn để thực hiện xếp, dỡ hàng hóa phải được tiêm chủng 

đủ mũi vắc xin, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không 

quá 12 tháng hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng; 

đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ 



thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ (không áp dụng đối với người lái xe, người 

đi theo xe trên các phương tiện vận tải hàng hóa có hành trình đi qua địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa).  

1.2. Người lái xe, người đi theo xe vận tải hàng hóa nội tỉnh phải được 

tiêm chủng đủ mũi vắc xin, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 

ngày và không quá 12 tháng hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong 

vòng 06 tháng; đồng thời phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc định kỳ 02 

tuần/lần tại các cơ sở y tế.  

2. Công an huyện  

Chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an các xã, thị trấn tăng cường 

kiểm tra, giám sát quy định đối với người lái xe, người đi theo xe vận tải 

hàng hóa theo hướng dẫn tại mục 1 của Văn bản này.  

3. UBND các xã, thị trấn  

Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các 

đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, chủ phương tiện, người dân trên địa bàn 

được biết nội dung tại mục 1 Văn bản này; chỉ đạo các lực lượng chức năng 

trên địa bàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

người lái xe, người đi theo xe vận tải hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác 

đến địa bàn tại các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa, đảm bảo 

tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông.  

4. Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô  

Quán triệt đến cán bộ, người lao động, lái xe thuộc đơn vị biết và thực 

hiện nghiêm nội dung tại điểm 1.2, mục 1 Văn bản này; thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

   UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 

phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Việt 
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