
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /BCĐ-PCD 

V/v bổ sung một số biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương, ngày          tháng  7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tƣớng 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; 

Từ thực tiễn chống dịch của tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh và Sở Giao 

thông vận tải, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh bổ sung một số biện 

pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: 

 1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ tại Công điện số 

1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tƣớng 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 và Thông báo số 

355-TB/TU ngày 30/7/2021 của Tỉnh ủy Hải Dƣơng và các văn bản chỉ đạo của tỉnh 

đã ban hành. 

 2. Đối với các lái xe vận tải đã đƣợc cấp “Luồng xanh”: 

- Tại địa điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hoá (cảng, bến, nhà ga, 

kho, bãi, khu 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 ngƣời đi cùng, sau khi hoàn thành việc bốc dỡ hàng chủ 

doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp phun khử khuẩn theo qui định.  

- Đối với các phƣơng tiện đến từ hoặc trung chuyển hàng hóa qua vùng dịch, sau 

khi giao nhận hàng tại điểm cuối trên địa bàn tỉnh: nếu rời khỏi địa bàn tỉnh ngay sẽ không 

phải cách ly y tế; nếu lƣu trú tại địa bàn tỉnh phải thực hiện cách ly y tế theo đúng qui định 

của tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ngành và 

các địa phƣơng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Thƣờng trực Tỉnh ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lƣu: VT, KGVX (01).Ph(10b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Minh Hùng 
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