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Thực hiện Chi thị sổ OI/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 cua Thú 
tưởng Chinh phũ Nguyền Xuân Phúc vê tâng cường phòng, chõng dịch bệnh 
COVID-19. Bộ G iao ihỏng vận tải (GTVT) yêu câu các cơ  quan, dưn vị khàn 
trương thực hiện một sổ nhiệm vụ sau:

1. Quản iriệt tinh thẩn chì đạo cua Thù tưởng Chinh phũ quvct liệt thực 
hiện đợt cao điểm plìõng, chông dịch COV1D-I9, trên cơ sỏ chức năng, nhiệm 
vụ của co quan, đơn vị minh thực hiện nghiừra lihỉ ílạu oũa I hũ tướng Chinh phu 
lại Clìi thị sổ 01/CT-TTg ngày 0$ tháng I năm 2021 nêu Irẻn.

2. Yêu cầu mọi cõng chức, vicn chức, người lao tlộng Iigànlì GTVT lliực 
hiện dây đù các biện pháp phòng, chổng dịch theo thông điệp “5K" gồm: khẩu 
trang - khũ khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai baơ y tể, trong dó khuycn 
cảo thực hiộn nghiêm đeo khâu trang khi ra ngoài, nhát lã trên các phương tiện 
giao thõng còng cộng và lại các địa diêm lập irung dông người, thướng xuyên 
rửa, sát khuân tay; hạn chê tụ tập đòng người, giừ khoang cách an toàn khi tiép 
xúc Thực hiện khai báo y tê theo quy định, khi cỏ các dâu lìiộu ho, sốt. khỏ ihở, 
viêm phoi phối dển ngay cơ sở y tể đẽ được hướng dản xử lý kip thòi.

3. Tiếp tục dừng các họạt dộng, sự kiộn cỏ lụp tning đỏng người khi 
không cân thiết; trường hợp tô chức thi phái thực hiện nghiêm các hiện pháp 
phòng, chong dịch nlur deo khâu trang, sát khuẩn tay... theo đúng quy djnh.

Các cơ quan, dơn vị khi tô chức các sự kiện, hoạt dộng cỏ tiếp xúc với 
người dến lir nước ngoài, nhàt lá từ các nước cỏ nguy cơ cao phái hòi ý kiến cua 
cơ quan y te. Um

Dộc lập - T ự  do - llạnh phúc

V/v: Ihực hiện Chi tlìi số 01/CT- 
TTg ngày 05 thnng 01 nỉkm 2021 
của Múi tưởng Chinh phũ vẻ tảng 
cường phòng, chổng tlịch bệnh 
CO V II)-19 ..

lỉà Nội, nguvAi tháng 0J nòm 2021

- Tỏng cục Dường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Cục Dường sải Việt Nam;
- Cục Hàng hãi Việt Nam;
- Cục Dường thủy nội địa Việt Nam;
- Sỡ Giao thông vận tai các tinh, thảnh phò trực thuộc 
Trung ương;
- Các dom vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Trung lâm Công nghệ thông tin;
- Báo Giao thông;
- Tạp chi GTVTĨ



3. l óng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hảng không Việt Nam. Hảng 
hãi Việt Nam, Đường sât Việt Nam, Dường thủy nội địa Việt Nam: riềp tục 
thực hiện nghiêm các biện pháp bão dâm vận lãi an loàn, không đẻ lây lan dịch 
bệnh ra cộng dồng trong thực hiện các hoạt dộng vận tải. tuyệt dối không chú 
quan, mầt canh giác.

a) Tống cường chi đạo, giám sát, kiểm Ira các doanh nghiệp kinh doanh 
vặn tai trong phạm vi quàn lý về việc thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu vè 
phòng chổng dịch cua Bộ GTVT vồ các ca  quan chức nâng.

b) Thông báo tới cốc dơn vị kinh doanh vận lãi siết chột và củng cố các 
biện pháp bao đảm an toàn phỏng chổng dịch, không đẻ lây lan dịch bộnli ra 
cộng dông trong thực hiện các hoạt động vụn tãi hành khách:

- Bat buộc deo khẩu trang dối với tắt cả người điều khiển phương liộn, 
tiếp viên, người phục vụ và hành khách trong khu vực nhà ga, sân bay, bền tàu, 
bên xe... và trên các phương tiộn vận tải hành khách công cộng.

- Thực hiện đây dữ các biện pháp phỏng dịch khác theo hưởng dần lụi 
Cõng văn so 7234/BGTVT-CYT ngây 26/7/2020 cua Độ GTVT.

c) Tâng cường kiêm tra, đôn đốc, chẩn chỉnh việc thực hiện các biện pháp 
phỏng, chống dịch tại các nơi cỏ nguy cơ  cao như nhà ga, sân bay, bến xe... xử 
lj nghiêm các trường hợp vi phọm, irách nhiệm người đứng đầu dê xuy ra vi 
phạm.

4. Cục 1 làng không Việt Nam
- l  ạm dừng cấp phép các chuyến bay vẻ Việt Nam từ các quốc gia, vùng 

lành thồ có lây nhiềm chùng biển thề mói của vi rút SARS-CoV-2 và đang có 
dịch diễn biển phữc tạp. trước hết là từ Anh. Nam Phi.

- Yêu cầu các hàng hãng không Việt Nam vả nước ngoài thực hiện 
nghiêm các quy định vê phòng, chông dịch trưác, trong và sau chuyến bay chỡ 
người nliập cành, trong đó chú trọng: Khai báo y tế, đeo khấu trang, kiểm tra 
thân nhiệt hành khách trước khi lẻn tàu bay. khử khuẩn các bề mặt, khứ khuẩn 
tàu bay theo quy định... Bão đảm phát liiộn sớm và áp dụng các hiện pháp phù 
hợp dôi với các trường hợp măc bệnh, có nguy cơ mác bệnh nhập cảnh qua 
dường hãng không.

5. Cục Máng hãi Việt Nam
- Chi dạo Cảng vụ I lảng hải:

+ Phối hợp với cơ quan Biên phỏng, Kiểm dịch y tổ tùng cưởng cỏng tíic 
quản lý. kiểm soảt không đc thuyền viên đi bở, hạn chế tối da việc thay dơi 
thuyền vicn;

f  Phổi hợp với các càng, các công ty hoa tiêu có biện plnip bão vệ sức 
khỏe, phông chông dịch cho những người cỏ tiếp xúc trực tiếp với thuyền viên 
(hoa tiêu, công nhân xép dờ làm viộc trẽn tàu...). Um



- Phổi hợp với các dịa phương có hiện pháp quản lý chặt chè thuyền viên 
và hành khách đi tàu.

6. Trung tâm Còng nghệ Thông tin phôi hợp với Cục Y té GTVT, các 
Cục, l òng cục chuyên ngành, Sỡ Giao tlỉón£ MẬR tai các linh, thànlì pho trực 
thuộc Trung ương và Tồ Công nghệ Thông tin cũa Ban Chi đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch COVID-19 khẩn trương triển khai thực hiện “Bàn đồ chung sống an 
toàn với dịch COV1D-19" đối với các phương tiện giao thông công cộng, cập 
nhật thõng tin lẽn ứng dụng “An toản COVID - 19”.

Bộ CÌTVT yêu câu các ca  quan, đơn vị khan iruơng thực hiện./. Um
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