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Văn Lãng, ngày 08 tháng 9 năm 2021 
V/v quản lý phương tiện đi qua 

thị trấn Na Sầm trong thời gian 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

Kính gửi:      Các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành (Chốt Hà Linh, 

Chốt Thiên Đường, Chốt Pác Lùng Hu). 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg            

để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng; Kết luận số       

693-KL/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 

19 huyện; Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện về 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg để phòng, chống dịch Covid- 

19 trên địa bàn huyện Văn Lãng. 

Nhằm thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19 theo các văn bản chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời 

tạo điều kiện cho các phương tiện đi qua thị trấn Na Sầm trong thời gian thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND 

huyện để nghị các cơ quan, đơn vị, các Chốt kiểm soát dịch tiếp tục thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Kiểm soát các loại phương tiện đi qua thị trấn Na Sầm 

Các chốt kiểm soát dịch tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo Văn bản số 

2728/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 26/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc 

hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

a) Đối với phương tiện vận tải có Giấy nhận diện: Lực lượng kiểm soát sử 

dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dùng quét mã QR trên Giấy 

nhận diện để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện, người trên phương 

tiện, hiệu lực của Giấy xét nghiệm, hành trình vận chuyển và thực hiện như sau: 

- Trường hợp sau khi quét mã QR thế hiện đầy đủ thông tin theo yêu cầu 

thì cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch. 

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, 

thiếu chính xác, nếu người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét 

nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), 

Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực (đối với lái xe 2 

hoặc phụ xe, người bốc xếp hàng hóa đi theo xe), và đã khai báo y tế đầy đủ thì 

cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch và yêu cầu người trên 



2 

phương tiện tiếp tục phải tự cập nhật lại các thông tin trên phần mềm tại địa chỉ 

www.luongxanh.drvn.gov.vn hoặc ứng dụng luồng xanh. 

- Trường hợp sau khi quét mã QR phát hiện có thông tin không đầy đủ, 

không chính xác, nếu người trên phương tiện không xuất trình được bản chính Giấy 

xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì hướng dẫn xe di chuyển vào 

khu vực kiểm tra phương tiện tại Chốt (chú ý đảm bảo lưu thông phương tiện an 

toàn, không gây ùn tắc) để kiểm tra và xử lý theo quy định phòng, chống dịch. Nếu 

phát hiện người trên phương tiện dương tính với SARS-COV-2 thì tổ chức cách ly 

theo quy định. 

b) Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện, hoặc có Giấy nhận diện 

nhưng đã hết hiệu lực, Lực lượng kiểm tra, kiểm soát yêu cầu hướng dẫn xe di 

chuyển vào khu vực kiểm tra phương tiện tại Chốt (chú ý đảm bảo lưu thông 

phương tiện an toàn, không gây ùn tắc) để kiểm tra và thực hiện như sau: 

- Trường hợp người trên phương tiện xuất trình bản chính Giấy xét 

nghiệm còn hiệu lực, Giấy phép lái xe (đối với người điều khiển phương tiện), 

Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân còn hiệu lực (đối với lái xe 2 

hoặc phụ xe, người bốc xếp hàng hóa đi theo xe), và đã khai báo y tế đầy đủ thì 

cho phương tiện lưu thông ngay qua Chốt kiểm soát dịch. 

2. Quản lý người và phương tiện trên địa bàn huyện 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các 

Chốt kiểm soát, giám sát chặt chẽ không cho người, phương tiện trong địa bàn 

thị trấn Na Sầm ra khỏi địa phận (người và phương tiện các xã được phép lưu 

thông qua địa bàn thị trấn Na Sầm, nhưng không được đỗ, dừng). Trừ các hợp 

các trường hợp được phép lưu thông theo quy định.  

Đối với các phương tiện cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn: Tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc theo mục 5, Văn bản số 2420/UBND-KT&HT ngày 

29/8/2021 của UBND huyện (có văn bản số 2420/UBND-KT&HT kèm theo). 

UBND huyện Văn Lãng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Bế Văn Nhớ 
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