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V/V tiêp tLlC tllL1'C hiện lìghiêlìì 
Các biện phấl) plìỏlìg. Clìống 
dịch C(ì\"Ỉd-lọ trên địêì bản 
Vyrhảlìíì phố FIồC11í Mỉnìì 

Kílìh gửi: 
- Các đơn Vị kinh doanh Vận tái bằng xe ô tô; 

KHẨN - Các đơn Vị Lìuảlì lý bến Xe khách; 
- Các đơn \/ị Culìg Cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ 
l<ểt nổi \'ận tải bằng Xe Ô tô; 
- Các đơn vị Cung ứng dịch Vụ ứng dụng công nghệ 
trên thiểt bị dỉ động kết nối vận chuyển hàI1h khách, 
lìàng lìóa hằng Xe gắn lnáy, Xe mô tô 2 bálìh trên địa 
bản thành plìốị 
- UBND thành phố Thủ Đức và các quận/huyện; 
- Thanh tra Sở Gíao thông Vận tải; 
- Các phòlìg, đơn vị trực thuộc Sở. 

'Fru'Ó'C tình lỉìnlì diễn biển phức tạp Cúa dịch COVID-19; Thực hiện ý kiến 
chi đạo Cúa Clìú tịch Ijyr ban nhân dâlì Thành phố Hồ Chí Mình kiêm Trưởng 
Baĩì C111 đạ() phòng, Clìổng dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc 
lìọp lìgày 17 tháng 5 năln 2021, SỚ Gíao tlìộng Vậlì tải đề nghị các Cơ quan, đơn 
Vị tố Clìúc tl`Ìế11 khai nội dung tại đơn Vị nììnlì về Công tác phòng chống dịch 
CC)VlD-19 theo Chí đạo Cúa Các Cấp; động thời, theo phạm vi trách nhiệm phối 
lìợp phổ biến, tuyên truyền đến các đơn vị đối tác, đơn Vị có liên quan thực hiện 
Các lìộĩ dung Sau: 

1. Tiếp tục thực lìiệlì nghiêm Các biện ịìháp đáln báo an toàn phòng, chổng 
dịclì COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Các Cấp (Chính phủ, Bộ ngành Và 
Ủy ban nhân dân thành phố). 

2. Về Vận tái hành 1<háCh đuờlìg bộ hoạt động phải đáp ứng theo Bộ tiêu chí 
đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông Vận tái trong công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bản ThàJ1h phố Hồ Chi Minh (Quyết 
định Số 1368/QĐ-BCĐ lìgày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chí đạo Phòng 
chổng dịch CO\ỉID-19 thành phố Hồ Clìí Minh) cho đến khi có chỉ đạo mới, 
t1`011g đó lưu ý thực hiện Iìghiêln một số Vấn đề như Sau: 

- Yêu Cầkl bắt lõuộc lái Xe, nhân Viêlì pỈ1L_lC Vụ trên xẹ Và hành khách đi Xe 
tlìực lịiện nglìỉêlìì thông điệp 5K cịĩa Bộ Y tế (KHẤU TRANG - KHỬ 
KHLIẢN - KHOẢNG CÁCH - AKHÔN(`; TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ), đặc 
biệt ILl`u ý thu'Ờng XLlyên đeo khấu tl`ang đúng Cách, khai báo y tế bắt buộc Và 
thực hiện sát klìllẩn.



- Chủ động theo dõi, thục hiện nghiêm theo phương án tổ chức hoạt động 
Vận ptải cụa các tinh/thàI1h phô có liên quan hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm 
quyên Vê hoạt động Vận tải đường bộ (tạm dừng hoạt động, không đón trả 
khách, thực hiện các biện pháp giãn cách,....). 

- Không dừng, đón trá khácìi tại, địa bàn có dịch thuộc tinhfthành phố (vùng 
có dịch) theo thông báo của Bộ Y tê hoặc cơ quan có thâm quyền (đổi Với các 
tinh/thành chưa công bô tạm dừng hoạt động Vận tải). 

I 

- Đổi với hoạt động vận tải khách đường bộ (Vận tái khách bằng xe buýt, 
tuyên cộ định, Xe hợp đông (bao gồm Xe hợp đồng dưới 9 Chỗ có ứng dụng công 
nghệ kêt nôi Với hành khách), Xe Vận tải khách du lịch, Xe taxi, Xe Vận chuyển 
học Sinh, Sinh viên và công nhân Viên,... phải đảm bảo Việc Vận chuyển hành 
khách tôi đa không quá 50% Sức chịra, sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách 
trên phượng tiện cách nhau một ghê hoặc đảm bảo cách nhau 01 mét (không áp 
dụng đổi Với xe khách giường nằm Và Xe cải tạo ghế ngồi đã đảm bảo giãn cách) 
Và không được Vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, nhân Viên phục 
Vụ trên xe. Tại các khu vực nhà ga, bến Xe phải đảm bảo hành khách ngồi cácli 
ghế, đám bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm Việc khai bảo y tế bắt buôc theo quy định đổi với tất 
cả hà.I1h khách trên các phượng tiện Vận chuyến, lái Xe và nhân viên phục Vụ trên 
Xe (nếu có). Việc khai báo y tế thực hiện theo hưóng dẫn của Sở Y tế tại Công 
Văn số 2687/SYT-NVY ngày 13 tháng 5 năm 2021 Về đẩy mạnh khai báo y tế 
điện tử phục Vụ phòng, chổng dịch COVID-19 bằng mã QR (Nội dung Sao gứi 
đính kèm). Các hình thức khai báo y tế: 

+ Khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, Sử dụng một trong các 
phần mềm: Tò' khai y tế. NCOVI, Bluezone. 

+ Chỉ thực hiện khai báo bằng giấy khi hình thức khai báo y tế điện tử 
không thực hiện được, nhưng phải đảm bảo thông tin tối thiều như: họ và tên, Số 
điện thoại, biển số xe, giờ Và thông tin dịch tễ (thain khảo mẫu đính kèm). 

- Thực hiện việc khử khuẩn llàng ngày đối với phương tiện Và khu Vực nhà 

ga, bến Xe theo quy định. xe buýt, xe taxi và xe hơp đồng 
(du lichì dưới 9 chỗ sứ dlmg hơp 
Vê sình các bề măt khách thườngxuvên tiêp Xúc sau mỗi chuvến đi. 

- Ngoài ra, đối Với các đơn Vị kinh doanh Vận tái khách theo hợp đồng (du 

lịch) dưới 9 chỗ Sử dụng hợp đồng điện tử phải lập Và lưu trữ thông tin danh 

Sách phượng tiện, lái Xe, hành khách, lộ ình di chuyển,...trên phần mềm để 
cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu). 

- Kịp thời thông tin đến CƠ quan có thẩm quyền về các trường hợp khỏ 

khăn, Vướng mắc trong quá trình triển khai Các biện pháp phòng chống dịch 
COVID-19 theo quy định. 

- Tù' chối không Vân ch\IVểl1 đối vó'i các trường hơp người sứ dung dich 
Vu không chẩp hành các bíên pháp Dh(`J_ng chỗẫịg dich COVID-19 theo quy 
đinh", đăc biêt là không thu-c hiên viêc khai bảo y tế bắt buôc, khôngđeo 
khẩu trang đúngắấch,... nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong công đồng 
cũnglhư hỗ trơ Viêc truv vết kíp thò`i.



- Kịìông Vận ghuyễn người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đồng thời 
thông tin kịp thời đên CƠ quan chức năng có thâm quyền khi có tmờng hợp chở 
người nước ngoài nhập cảI1h trái phép trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mịnh. 

- Thường xuyên rà,SOát, cập nhật kết quậ tự đánh giá (định kỳ vào ngày 05 
hàng tháng) trên hệ thông Bán đô chung Sông an toàn với COVID-19 (Ỉlgg 

trên website: ant0anc0Vid.Vn(l)) Và tự rà Soát, 
đánh giá điêu kiện hoạt động đâm bảo đáp ứng theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ 
an toàn đôì Vớí hoạt động gíao thông Vận tải trong công tác phòng chổng dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phổ Hồ Chi Minh (Quyết định số 1368/QĐ- 
BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chổng dịch COVID-19 
thành phố Hồ Chí Minh). 

3. Đề nghị các đơn vị cung ứng dịch Vụ ứng dụng công nghệ trên thiểt bị di 
động kết nổi mua bản hàng trực tuyến “'0nline" Và Vận chuyển giao nhận hàng 
(như.' giao hàng, buu phầm, buu kiện, thức ăn, ...) bằng xe gắn máy, Xe mô tô 2 

bárlh trên địa bàn thàiih phố: 
3.1. Phổ biến và yêu cầu các đơn Vị có liên quan nêu trên triển khai đến đội 

ngũ lái Xe một số biện pháp phòng, chổng dịch đồng thời tuyên truyền đến 
khách hàng nhằm đảm bảo các quy tắc an toàn trong quả trình giao, nhận sản 
phẩln như sau: 

3.1.1 Đối với đội ngũ lái xe 
- Luôn đeo khẩu trang trong quá trình Vận Chuyển Và giao, nhận sản phẩm 

cho khách hàng; 
- Thường Xuyên rửa tay Sát khuẩn; 
- Giữ khoảng Cách 2m trong quá trình gíao, nhận sản phẩm; 
- Thực hiện việc khai báo y tế theo quy định và lập sổ nhậtký theo dõi hoạt 

động hàng ngày. 
3.1.2. Đối với khách hàng 
- Đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m ương quá tI°Ì11h giao, nhận sản phẩm; 
- Sau khi nhận hàng: Loại bó bao bì; Rửa tay ngay bằng bằng xà 

phòng/dung địch sát khuẩn; Vệ sinh sản phẩm vừa nhận (nếu là hàng hóa). 
- Khuyển khích hành khách Sử dụng các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. 
3.2. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buôc. 
3.3. Phái lập và lưu trữ trên phần mềm danh sách phương tiện, lái xe, hành 

khách, tuyến đường Và các địa điềm trong quá trình di chuyễn,... để cung cẳp 
thông tin hành khách cho CƠ quan có thẩm quyền (nếu có yêu cầu) Và kịp thời 
thông tin đến cơ quan có thẩm quyền về các trường hợp khó khăn, Vướng mắc 
trong quá trình triển khai Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. 

(') Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết theo phụ lục đính kèm tại Công vãn Sổ 449fBGTVT-TTCNTT ngày 
18/01/2021 của Bộ Giao thông Vận tậi. Trường hợp gặp khó khăn, Vượng mắc; Các đơn vị liên hệ Trung 

tâm 

Công nghệ thông tin, Cục Y tê Giao thông vận tải qua Tông đài hotline: 19000318, E-nìail: 

b0pllanh0tro@mt.gov.vn để kịp thời giải đáp Các thắc mắc. 

"
/ 
FH 
1 T 

IIU



4 

3.4. Có hiện pháp đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chổng dịch 
COVID-19 đôi VỚỈIVỈỆC giao, nhận hàng hóa, thức ăn,... tại địa bàn có dịch 
thuộc tỉnhlthàrlìl phô (Vùng có dịch) theo thông báo của Bộ Y tế hoặc CƠ quan có 
thâm quyên. 

4. Đốị với hoạt động Vận chuyễn khách bằng Xe gắn máy 02 bánh 
4.1. Đôi với hoạt động vận chuyển hành khách bằng Xe gắn máy 02 bánh 

Sử dụng công nghệ (ứng dụng gọi Xe 02 bánh trên thiết bị di động) 
a) Đổi với đội ngũ lái xe 
- Luôn đeo khẩu trang trong quá trình vận chuyển; 
- Ịhườnglxuyên rửa tay sát ldìuẩn Và Vệ sình nón (mũ) bảo hiểm sau khi kết 

thúc môi chuyên đi; 
- Hạn chế nói chuyện trong quá trình dị chuyển; 
- Thực hiện việc khai báo y tế theo quy định Và lập Sổ nhậtký theo dõi hoạt 

động hàng ngày. 
- Từ chối khônịvân chuyễn đối với các trườnịhơp ILẸIỜĨ Sử dulịg 

dich Vu không chấp hành các bíên pháp phònụhốnụiich COVID-19 
theo guy đỉnh. 

b) Đối với hành khách Sử dụng dịch Vụ 
- Đeo khẩu trang, Sát khuẩn tay và thực hiện việc khai bảo y tế bắt buôc. 
- Khuyến khích hành khách Sử dụng các phương thức thanh toán không 

dùng tiền mặt. 
c) Đổi Với đơn Vị cung Cấp địch Vụ phải lập và lưu trữ trên phần mềm danh 

Sách phương tiện, lái Xe, hành khách, tuyến đường Và các địa điểm trong quá 
trình dị chuyển,... đề cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có yêu cầu) và kịp thời thông tin đến cơ quan có thẩm quyền Về các tmờng 
hợp khó khăn, Vướng mắc trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống 
dịch COVID-19. 

4.2. Đổi với hoạt động vận chuyến hành khách bằng xe gắn máy 02 bánh 
truyền thống (Xe ôm): Đề nghị Ủy ban nhân dân thàI1h phổ Thủ Đức và các 
quận/huyện phổi hợp tuyên truyền, phổ biến thông tịn bằng nhiều hình thức để 

Vận động các nhóm (tổ) Xe ““ôm“” tự quán, các nghiệp đoàn trên địa bản địa 
phương quản lý thực hiện nghiêm phương án phòng chống dịch COVID-19, 
trong đó lưu ý một số nội dung: 

- Lái Xe ““ôIn'” truyền thống (kể cả các Xe 3 bánh có gắn động cơ) thực hiện 
nghìêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong đó phải đảm bảo việc đeo khẩu trang 
đúng cách và khai bảo v tế bắt buôc, nhằm báo vệ sức khỏe cho bản thân, 
hành khách nói riêng Và cộng đồng nói chung; Thường Xuyên rửa tay Sát khuẩn 
Và Vệ Sinh nón (mũ) bảo hiểm Sau khi kết thúc mỗi chuyến đị; Hạn chế nói 
chuyện trong quá trình di chuyển. Kiên guyểt từ chối không vân chuyễn đổi 
Vó'i các trường hơp người sử dung dích Vu không chấp hành các bíên phản 
phònụhốngjỉch COVID-19 theo quv đính. 

- Hành khách luôn đeo khẩu trang, Sát khuẩn tay Và thực hiện việc k_l1_zu_i 

bảo y tế bắt buôc, chuẩn bị sẵn tiền lẽ.



ặ. Cạc đơn Vị kinh doanh Vận tải, đơn Vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ 
trợ kêt nôi Vận tải băng Xe ô tô, đơn Vị quản lý bến Xe khách, đơn Vị cung ứng 
dich Vụ ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động kết nối Vận chuyển hành khách 
bặng Xe găn máy, Xe mô tô 2 bánh trộn địa bàn thành phô có trách nhiệm Giáng 
cô Và hoàn thiện các kênh thông tin tiêp nhận phản ảrìlì của hành khách (nhât là 
tinh trạng các lái xe/chủ phương tiện, đơn Vị quản 1ý,. . ., chưa thực hiện nghiêm 
và tuân thủ các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19) khi Sử 
dụng các dịch Vụ của các đơn Vị Cung cấp hoặc phản ảnh qua Cổng thông tin 
1022 bằng các hình thức: (1) Tổng đài 1022; (2) Cổng thông tin điện tử: 
https://1022.tphcm.g0V.Vn; (3) Hộp thư điện tử (E-mail): Gửi thông tin phán ánh 
đến hộp thư điện tử 1022@tphcm.gOV.Vn; (4) Mạng Xã hội (Fanpage): 
httpS://wWW.faCeb0Ok.c0n1/1022.tphcm.g0V.Vn. 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân thàlìli phố Thủ Đức và các quận/huyện phối 
hợp tăng cường công tác kiểm tra, Xử Iỷ nghiêm các trường hợp Vi phạm 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý liên quan 
đến hoạt động Vận tải đường bộ. 

7. Thạnh tra Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp các lực lượng 
chức năng và đơn Vị liên quan tăng cường kiểm tra, Xử lý nghiêm các trường 
hợp Vi phạm liên quan đến phương án phòng, chổng dịch COVID-19 của 
ngành theo thẩm quyền; đặc biệt là hành Vi vi phạm theo khoản 2 Điều 14 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
““Phat tiền từ 5.000.000 đồn đến 10.000.000 đồn đổi vó`i hành vi khôn chẩ 

hành các biên ghág ghòng, chổng dich bênh truyền nhiễm theo yêu cầu của 
cơ quan, tỗ chức có thẫm quvền, trừ các trường hơp auv đinh tai các điều 5, 
6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghi đinll Hậu"./.W 

Nơi nhận: 
- Nlìư trên; 
- UBND TP ““đế báo cáo”'; 
- Sở Công thương ““ỊJhấi họp, hỗ ừỰ'; 
- SỞ Y tế; Công an thành phổ; 
- Sở Thông tin và Truyềlì thông; 
- Sờ GTVT tình, thành phổ trực thuộc Trung ương; 
- Các cơ quan thông tấn báo chí “'đế tuyên truyểrl”'; 
- Ban GĐ Sở GTVT; 
- Lưllĩ VT, VTĐB.Kn. Lịpấì

~



PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
SỨ ĐỰNG DỊCH vụ GỊAO NHẬN HÀNG, 
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số tlleơ dãi: 
:IL 

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ 
(PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19) 

(ÁP DỤNG CHO XE HỢP ĐỒNG, TAXI, BUÝT, TUYỂN CỔ 
ĐỊNH, DU LỊCH & XE GẮN MÁY 2,3 BÁNH ỦNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỂN THỐNG) 
Đối tượng: El Lái xe Ủ Hàíửl khách 

El Nhân viên phục Vụ trên xe Ù Khác: ............. .. 
1. Họ tên: ......................................................................... .. 

2. Giới tính Ệ! Naĩn EI Nữ 
3. Quốc tịch: Ệ! Việt Narn El Khác: ............. .. 

4. Địa chỉ liên lạc tại Việt Narn.` số nhà.' .......... .. đường: ................... 
.. 

Ấp (Tổ): ...................... ..Phường/Xã." .I 
................................ .. 

Quận/huyện: ................. . .Tính/thàllh phô: ............................... 
.. 

5. Điện thoại: ............. .. 
6. Phương tiện/Biển số xe: .................. ., 
7. Tên lái xe: .............................................. ..V. .... .. 

8. Ngày đi: ................. ..Giờ đí: ............. .. GỈẾI đên: ............ .. 
9. Nơi đí: ....................................... .. Nơi đên: ............................. .. 

TRONG VÒNG 14 NGÀY QUA ANH/CHỊ: 
10. Có Sống hoặc đã đến Ilqi có công bố vùng dịch: 
Ú Có (từ ngày ..../...../.....đên ngày .../202.....) Ù Kltệng 
11. Có tiếp xúc với người đưọ`c xác định hoặc nghi ngờ nhiêm COVID-19: 
EJ Có (ngày tiếp xúc.~ I:l Kltông 

12. Có tiếp xúc vó'i người từ nước ngoài về: 
Ú Có (ngày tiếp xúc." Không 
13. Có triệu chứng: ỆI H0 Ù Sôt ta: ...... .. Ù Khó thở 

EI Đau họng El Khác: ................................ .. 

El Không có triệu chứng 
ĩôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật, tôi kiếu rằng nếu Cung Cấp thông tin sai 

có thể dẫn 

ĩến hậu quà nghiêm trọng. Tôi sẽ Chịu trách nhiệm koàn toàn về thông tin đã cung 
Cấp, 

TP.HCÀ/I, ngày .... .. tháng.. ...năm 2021 
Ngưòi điền thông tin 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Sổ tlleơ dõi: 

THÔNG TIN KHAI BẢO Y TÊ 
(PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID- 19) 

(ÁP DỤNG CHO XE HỌP ĐỔNG, TAXI, BUÝT, TUYỂN CỎ 
ĐỊNH, DU LỊCH & XE GẮN MÁY 2,3 BÁNH ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỂN THỐNG) 

~~~ 

~~ 

~~~ 

~~~~~ 

~~

~ 
~~ 

Đối tượng: EI Lái xe El Hàlửl khách 
EI Nhân viên phục vụ trên Xe D Khác: ............. .. 

1. Họ tên: ......................................................................... .. 

Z. Giới tính Ủ Nam El Nữ 
3. Quốc tịch: EI Việt Nam Ệl Khác: ............. .. 

4. Địa chỉ liên lạc tại Việt NaIn.' Sổ nhà." .......... .. đườngz.. 
Ấp (Tổ) .................... ..Phường/Xa .................................. .. Ị 

5. Điện tìloạiz ..................................................... .. I 

6. Phương tiện/Biển số Xe: .................. .. 
7. Tên lái xe: ..................................................... .. I 

~~ 

~~ 

~
~
~
~ 

~~~~ 

~~ 

~~ 

TRONG VỒNG 14 NGÀY QUA ANI-IICI-IỊ: 
IO. Cỏ sống hoặc đã đến 1101" có công bố vùng dịch: I 

EI có (từ ngày ..../...../.....đến ngày .../202.....) EI Không 
11. Cỏ tiếp xúc vó'i người được xác định hoặc Ilglli ngờ nllìễm COVID-19:l 
El Có (ngày tiếp xúc.~ EI Không 
12. Có tiếp xúc vói người từ nước ngoài về: 
EI Có (ngày tiếp xúc.' III Không ' 

13. Có triệu chứng: D HO EI Sốt t°: ...... .. EI Khó thớ 
D Đau họng El Khác: ................................ .. I 

EI Không có triệu chủwg 
Tôi cam kết thôngtin trên là đúng sự thật, rôi hiểu rằng nếu cung Cấp thông tin sai có thể dẫnl 
đến hậu quá nghiêm trọng. Tôi sẽ Chịu trách nhiệm koàn toàn về thông tin đã cling cáj. 

TP.HCA/I, ngày .... .. tháng.....năm 2021
I Ngưòi điền thông tin 

(Kỷ và ghì rõ họ tên)
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