ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 1138 /UBND-VX
V/v tiếp tục chỉ đạo các biện
pháp phòng, chống dịch
Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 19 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định;
- Các ban xây dựng Đảng, các Đoàn thể, đơn vị thuộc Thành ủy;;
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc TP. Nam Định;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021
của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình
hình dịch Covid-19; Thông báo số 134/TB-UBND ngày 28/7/2021, Thông báo số
143/TB-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Nam Định về Thông báo Kết luận
của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch
Covid-19;
Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố,
trên cơ sở đề xuất tại Văn bản số 1292/CATP-AN ngày 19/8/2021 của Công an
thành phố, Văn bản số 530/P.QLĐT-GT ngày 19/8/2021 của phòng Quản lý đô thị
thành phố, Văn bản số 329/PYT ngày 19/8/2021 của phòng Y tế thành phố; UBND
thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cấp,
các ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ,
ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành
phố về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật
những chỉ đạo, hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời theo tinh thần chủ
động, bình tĩnh, linh hoạt, bản lĩnh trong mọi tình huống của dịch bệnh; với
phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố.
2. Tạm dừng hoạt động các quán bia trên địa bàn thành phố Nam Định kể từ
00h00 ngày 20/8/2021 cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại.
3. Quản lý hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ
phương tiện, người điều khiển phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ bắt
buộc phải đi cùng phương tiện vận chuyển.
3.1. Công an thành phố, UBND các phường, xã:
3.1.1. Chủ động rà soát các phương tiện vận tải trên địa bàn (kể cả phương
tiện do Doanh nghiệp quản lý cũng như của cá nhân). Lập danh sách, thông tin
đối với từng phương tiện (theo Phụ lục đính kèm).
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3.1.2. Yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ phương tiện,
người điều khiển phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ bắt buộc phải đi
cùng phương tiện vận chuyển:
a) Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của
ngành giao thông, y tế và chính quyền địa phương; sau khi hoàn thành việc bốc
dỡ hàng phải thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn theo quy định.
b) Đối với người điều khiển phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ bắt
buộc phải đi cùng phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được cấp thẻ ưu tiên
“Luồng xanh”:
- Tại địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá (bến cảng, nhà ga,
kho, bãi, khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất...) phải thực hiện đầy đủ các yêu
cầu phòng chống dịch. Trong quá trình bốc dỡ hàng tại điểm giao nhận lái xe và
phụ xe (nếu có) phải ngồi trên xe (đối với hàng hoá bốc dỡ nhanh) hoặc doanh
nghiệp phải bố trí khu cách ly riêng cho lái xe và người đi cùng.
- Đối với các phương tiện đến từ hoặc trung chuyển hàng hóa qua các tỉnh,
thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, sau khi giao, nhận
hàng tại điểm cuối trên địa bàn thành phố: Nếu rời khỏi địa bàn thành phố ngay sẽ
không phải cách ly y tế; nếu lưu trú tại địa bàn thành phố phải thực hiện cách ly y
tế theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 12/8/2021 của UBND
tỉnh và Văn bản số 1092/UBND-VX ngày 12/8/2021 của UBND thành phố.
- Yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa: ghi chép lại
hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc gần (nếu có); đảm
bảo thông thoáng phương tiện; thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch
(đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn
tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển trước khi đi
và khi về đến cơ quan, đơn vị, địa phương...). Khi về thành phố Nam Định phải
nộp Lịch trình di chuyển và danh sách người tiếp xúc cho Cơ quan y tế và Công
an phường sở tại.
- Cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ phương tiện, người điều khiển
phương tiện và những nhân viên nghiệp vụ bắt buộc phải đi cùng phương tiện vận
chuyển cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin
đã đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh”
và các thông tin cung cấp cho các chốt kiểm soát liên ngành trong quá trình vận
chuyển. Lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng
trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ phương tiện vận tải có trách
nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương
tiện hoạt động theo đúng hành trình trên “Luồng xanh” vận tải đã đăng ký.
3.2. UBND các phường, xã: Triển khai ký cam kết thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vận tải, chủ
phương tiện và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị có giao thương với các
phương tiện “Luồng xanh”; đồng thời kiểm tra giám sát việc chấp hành của các
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đơn vị này, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).
3.3. Công an thành phố: Tham mưu UBND thành phố phương án kiểm soát
các loại phương tiện lưu thông đi, đến địa bàn thành phố, nhất là các phương tiện
đã được dán Giấy nhận diện có mã QRCode của ngành giao thông vận tải (xe
“Luồng xanh”).
Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định, các Ban
xây dựng Đảng, các Đoàn thể, đơn vị thuộc Thành ủy phối hợp tuyên truyền; Yêu
cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm
các nội dung tại Văn bản này./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Website TP, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như

4

Phụ lục
(Kèm theo Công văn số

Tên
đơn vị
STT
hoặc
chủ xe
1

2

/UBND-VX ngày 19/8/2021 của UBND thành phố)

Loại
hàng
Biển
Tên Điện
hóa
Loại xe kiểm
Lái xe thoại
đăng ký
soát
vận
chuyển
(xe tải,
xe đầu
kéo…
ghi theo
Đăng ký
xe)

Tải
trọng

Lịch trình
luồng
xanh (nếu
có)

(ghi rõ
điểm xuất
phát và
điểm đến)

