
 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Số:                       /BGTVT-VT 
V/v đề nghị ưu tiên xét nghiệm 

COVID-19 cho người điều khiển 

phương tiện vận tải 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 13 tháng  7  năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

    - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình, diễn biến mới của dịch bệnh, hiện nay các địa phương đang triển khai việc xét 

nghiệm Covid cho người dân và tổ chức các chốt kiểm soát dịch bệnh. Qua nắm tình 

hình, hiện nay một số tỉnh, thành phố bố trí các điểm xét nghiệm Covid còn chưa phù 

hợp, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người đến xét nghiệm, nhất là đội ngũ lái xe. Để 

tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa, tránh tình trạng ách tắc vận tải hàng hóa, 

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố phối hợp thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các đơn vị liên quan (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, trung tâm Y tế 

dự phòng...) bố trí điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra riêng biệt và ưu tiên xét nghiệm 

Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải, đặc biệt đối với phương tiện vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu, nông sản (bao gồm lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên 

bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe) theo hướng dẫn tại các văn bản số 898/BYT-MT 

ngày 07/02/2021 và số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế; ưu tiên trả lời kết 

quả nhanh cho người điều khiển phương tiện để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng 

hóa, tránh gây ách tắc phương tiện vận tải. 

2. Thông tin công khai các địa điểm xét nghiệm, vị trí kiểm tra cho lái xe để 

người lái xe và nhân dân biết, thực hiện xét nghiệm trong thời gian nhanh nhất, đảm 

bảo yêu cầu thuận lợi lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch.  

 Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia PCD Covid-19; 

- Các Bộ: QP, CA, YT, CT, NN&PTNT; 

- Các đồng chí Thứ trưởng; 

- TCĐBVN, Cục Y tế GTVT; 

- Lưu VT,Vụ VT(Trung02b). 

 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể 
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