
  
 

  

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:           /SGTVT-VTPTNL 
      

V/v hướng dẫn tạm thời về  

tổ chức giao thông, kiểm soát dịch 

đối với hoạt động vận tải  

đường thủy trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Ninh Bình, ngày    tháng 9 năm 2021 

 
 

                          Kính gửi:  

- Các phòng: Quản lý VTPT&NL, Pháp chế - An toàn; 

- Thanh tra Giao thông; 

- Cảng vụ đường thủy nội địa Ninh Bình; 

- Các đơn vị vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh. 
 

  Thực hiện Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm 

soát dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19; Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đề nghị các phòng, ban liên quan 

thuộc Sở, Cảng vụ đường thủy nội địa Ninh Bình, các đơn vị vận tải đường thủy 

thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:  

I. YÊU CẦU CHUNG 

1. Về phương tiện 

- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 

hiện hành;  

- Phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi 

hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.  

2. Về thuyền viên, người lái phương tiện 

- Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của 

pháp luật;  

- Phải khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone, tokhaiyte.vn… 

và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K của Bộ Y tế. Luôn cài 

đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19;  

- Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái 

phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó 

thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh 

doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;  
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- Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test 

nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ 

khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng 

bến cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét 

nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực 

của giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất 

theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.  

3. Về hàng hóa vận chuyển 

Việc vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải 

đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi được vận chuyển.  

II. QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

TRONG ĐIỀU KIỆN PHÕNG, CHỐNG DỊCH 

1. Trước khi vận chuyển hàng hóa  

          1.1. Đơn vị vận tải thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể dưới đây:  

a) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện ngay việc khai báo 

y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy (nếu không có điện thoại thông minh); 

 b) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở 

trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên 

trên phương tiện có Giấy xét nghiệm còn hiệu lực;  

c) Khuyến khích chủ phương tiện, đơn vị vận tải thực hiện ủy quyền cho 

người đại diện làm thủ tục phương tiện vào, rời cảng bến thủy nội địa để hạn chế 

tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.   

1.2. Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện các yêu cầu chung và 

nội dung cụ thể dưới đây:  

a) Có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực  

b) Cập nhật thông tin về các chốt và các yêu cầu cụ thể đối với kiểm soát 

dịch trên tuyến để chủ động chuẩn bị các nội dung cần xuất trình tại các chốt 

kiểm dịch trên đường thủy nội địa.  

2. Trong thời gian vận chuyển (phương tiện hành trình trên tuyến)  

a) Thuyền viên, người lái phương tiện tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng 

ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ 

phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;  

b) Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi 

thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến 

cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.  

3. Tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến 

đường thủy nội địa  



3 
 

a) Thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm sự kiểm tra, 

kiểm soát của các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm 

bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  

b) Trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến, nếu giấy chứng 

nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì tổ chức test 

nhanh cho thuyền viên, người lái phương tiện. Trường hợp không có test nhanh 

tại chỗ hoặc test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét 

nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế.   

4. Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa  

a) Thuyền viên, người lái phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp 

bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện 

thời tiết như b o, l …;  

b) Thực hiện thủ tục vào, rời cảng bến thông qua người được ủy quyền để 

hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Trường hợp không có người 

ủy quyền làm thủ tục cảng vụ, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng vụ, người 

lên bờ làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19 (mặc bộ quần áo chống dịch, luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an 

toàn 1,5-2m khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay..., thải bỏ khẩu trang, bộ quần 

áo chống dịch tại nơi quy định khi quay trở lại phương tiện);  

c) Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định trên áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Y tế, không bị cách ly khi trở 

về địa phương, nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và kịp thời 

báo ngay cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện sốt 

hoặc ho, khó thở.  

III. TRÁCH NHIỆM CỦA PHÕNG, BAN THUỘC SỞ, CẢNG VỤ 

ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA NINH BÌNH 

1. Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái 

- Tuyên truyền và hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát 

dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy trong thời gian phòng, chống dịch 

Covid-19 đến thuyền viên, người lái phương tiện. 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, thường trực hướng dẫn, 

tiếp nhận và xử lý hoặc phối hợp xử lý các thông tin từ các đơn vị vận tải.   

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương hướng dẫn đơn 

vị vận tải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thuyền viên, người lái phương 

tiện; phối hợp với phòng nghiệp vụ Sở Y tế lập danh sách tổ chức tiêm Vắc xin 

phòng, chống dịch bệnh cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 

- Đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở về các quy định của hoạt động 

vận tải gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; số điện thoại, đường dây 
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nóng, địa chỉ email, zalo để đơn vị vận tải, thuyền viên, người lái phương tiện 

biết và thực hiện.  

- Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên 

các phương tiện vận tải. 

2. Phòng Pháp chế - An toàn 

Phối hợp với các phòng, ban liên quan thuộc Sở, Cảng vụ đường thủy nội 

địa Ninh Bình về nội dung hướng dẫn tạm thời tổ chức giao thông, kiểm soát 

dịch đối với hoạt động vận tải đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống 

dịch Covid-19. 

3. Cảng vụ đường thủy Ninh Bình  

Phổ biến, tuyên truyền nội dung dẫn hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao 

thông, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động vận tải đường thủy; 

kiểm soát chặt chẽ thuyền viên người lái phương tiện trong thời gian làm thủ tục 

cập cảng, bến; rời cảng, bến và trong thời gian bốc xếp hàng hóa. 

4. Thanh tra Sở 

Phối hợp với Phòng Quản lý VTPT&NL, Phòng Pháp chế - An toàn, Cảng 

vụ đường thủy nội địa Ninh Bình kiểm tra, giám sát phối hợp tuyên truyền cho 

thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm quy định phòng, chống 

dịch bệnh covid-19 trong thời gian làm thủ tục giao, nhận hàng hóa tại cảng, 

bến; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. 
  

Sở GTVT Ninh Bình đề nghị các phòng, ban liên quan thuộc Sở, Cảng vụ 

đường thủy nội địa Ninh Bình, các đơn vị vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh 

triển khai thực hiện ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GTVT (để b/c) 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cục ĐTNĐVN (để b/c);   

- Giám đốc Sở (để b/c);  

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Sở Y tế (để p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Đại diện cảng vụ ĐTNĐ NB; 

- Báo Ninh Bình;  

- Đài PTTH Ninh Bình; 

- Đăng Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, VTPTNL.  

                                  QL62vb 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

  Nguyễn Văn Hanh 
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