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HƯỚNG DẪN TẠM THỜI
Về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng đường
thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1588 /QĐ-BGTVT ngày27 / 08 /2021 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
PHẦN 1
YÊU CẦU CHUNG
I. MỤC ĐÍCH
Đảm bảo phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn
trong việc lưu thông, vận chuyển bằng vận tải đường thủy nội địa giữa các tỉnh,
thành phố trong cả nước trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 phù hợp với điều
kiện vận tải đường thủy nội địa.
II. YÊU CẦU
1. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai
thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương khi áp
dụng các cấp độ phòng chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật và Chỉ
thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Chỉ thị số 16/CT-TTg).
2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan đến hoạt động vận tải hàng hoá bằng đường thủy nội địa trong thời gian
phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.
III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi áp dụng
Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hoá bằng
đường thủy nội địa trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số
16/CT-TTg và nhằm triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của cơ quan
Y tế.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thanh tra Giao thông vận tải,
đơn vị vận tải và đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong hoạt
động vận tải đường thủy nội địa.
b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hoá bằng
đường thủy nội địa.
IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Đơn vị vận tải bao gồm: Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy
nội địa (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải), chủ phương tiện.
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2. Giấy xét nghiệm là Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được
thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm) hoặc theo
thời hạn do Bộ Y tế quy định.
3. Kê khai y tế là việc người trên phương tiện sử dụng các ứng dụng trên điện
thoại thông minh để khai báo y tế tại một trong những địa chỉ: Vietnam Health
Declaration/ NCOVI/ Bluezone hoặc khai báo trực tiếp trên trang web
www.tokhaiyte.vn hoặc trang web www.suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.
V. YÊU CẦU CHUNG
1. Về phương tiện:
- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành;
- Phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau khi
hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.
2. Về thuyền viên, người lái phương tiện:
- Phải đáp ứng các điều kiện làm việc trên phương tiện theo quy định của
pháp luật;
- Phải khai báo y tế thông qua phần mềm NCOVI, Bluezone,
tokhaiyte.vn… và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định 5K
của Bộ Y tế. Luôn cài đặt và bật ứng dụng Bluezone để cảnh báo tiếp xúc gần với
người nhiễm Covid-19;
- Trước, trong và sau quá trình vận chuyển hàng hóa thuyền viên, người lái
phương tiện phải tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng ngày, nếu có ho, sốt, khó
thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ phương tiện, đơn vị kinh
doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;
- Phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 (test
nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR) được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ
khi lấy mẫu xét nghiệm. Trong thời gian hành trình trên tuyến (từ khi rời cảng bến
cuối cùng đến khi cập cảng, bến gần nhất), nếu giấy chứng nhận kết quả xét
nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì được kéo dài thời gian hiệu lực của
giấy xét nghiệm đến khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy
định hiện hành của Bộ Y tế.
3. Về hàng hóa vận chuyển:
Việc vận chuyển hàng hóa phải tuân thủ quy định của pháp luật và phải
đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi được vận chuyển.
PHẦN 2
TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH ĐỐI VỚI
HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRONG THỜI GIAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH
I. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC GIAO THÔNG
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1. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đảm bảo hệ thống báo hiệu trên tuyến
đường thủy nội địa quốc gia, thực hiện công tác điều tiết hướng dẫn giao thông
tại các vị trí trọng yếu để đảm bảo giao thông đường thủy nội địa được thông suốt,
an toàn.
2. Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố:
a) Tham mưu UBND tỉnh, thành phố tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho
phép một số cảng, bến thủy nội địa hàng hóa đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn
phòng, chống dịch được hoạt động để vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa
được thông suốt, phục vụ cho đời sống của người dân và hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa;
b) Phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để bố trí thực hiện xét
nghiệm nhanh Covid-19 tại cảng, bến thủy nội địa, tại các chốt kiểm soát trên
đường thủy (nếu có) hoặc bố trí phương tiện xét nghiệm lưu động để tăng cường
hiệu quả kiểm soát dịch và hỗ trợ hoạt động vận tải được thông suốt;
c) Công bố, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
về các vị trí chốt kiểm soát trên đường thủy nội địa. Thông tin công bố phải bao
gồm: vị trí chốt, các loại giấy tờ phải xuất trình, điều kiện để được lưu thông qua
chốt, thông tin liên hệ tại chốt kiểm soát dịch, để thuyền viên, người lái phương
tiện chủ động và chuẩn bị trước khi hành trình.
II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT DỊCH
1. Trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện xuất trình được bản chính
Giấy xét nghiệm còn hiệu lực, Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Chứng
chỉ chuyên môn của thuyền viên và đã khai báo y tế đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế
và chính quyền địa phương thì cho phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch.
2. Trường hợp thuyền viên, người lái phương tiện không xuất trình được
bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực hoặc chưa khai báo y tế thì thực hiện
nghiêm theo yêu cầu của cơ quan Y tế thực hiện test nhanh tại chỗ hoặc tiếp tục
hướng dẫn và xử lý theo quy định về phòng chống dịch. Nếu phát hiện thuyền
viên, người lái phương tiện dương tính với SAR-CoV-2 thì tổ chức cách ly theo
quy định.
PHẦN 3
QUY ĐỊNH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
1. Trước khi vận chuyển hàng hóa
1.1. Đơn vị vận tải thực hiện các yêu cầu chung và nội dung cụ thể dưới
đây
a) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện ngay việc khai báo
y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy (nếu không có điện thoại thông minh);
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b) Yêu cầu thuyền viên, người lái phương tiện trong suốt hành trình chỉ ở
trên phương tiện, hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, đảm bảo thuyền viên
trên phương tiện có Giấy xét nghiệm còn hiệu lực;
c) Khuyến khích chủ phương tiện, đơn vị vận tải thực hiện ủy quyền cho
người đại diện làm thủ tục phương tiện vào, rời cảng bến thủy nội địa để hạn chế
tiếp xúc, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.
1.2. Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện các yêu cầu chung và nội
dung cụ thể dưới đây
a) Có bản chính Giấy xét nghiệm còn hiệu lực
b) Cập nhật thông tin về các chốt và các yêu cầu cụ thể đối với kiểm soát
dịch trên tuyến để chủ động chuẩn bị các nội dung cần xuất trình tại các chốt kiểm
dịch trên đường thủy nội địa.
2. Trong thời gian vận chuyển (phương tiện hành trình trên tuyến):
a) Thuyền viên, người lái phương tiện tự theo dõi nhiệt độ và sức khỏe hàng
ngày, nếu có ho, sốt, khó thở, mệt mỏi thì thông báo ngay cho đơn vị quản lý (chủ
phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải) và cơ quan y tế để xử lý kịp thời;
b) Quá trình phương tiện hành trình trên tuyến đường thủy nội địa phải đi
thẳng từ cảng, bến xuất phát đến cảng, bến đích ghi trên giấy phép rời cảng, bến
cuối cùng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến đường
thủy nội địa
a) Thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm
soát của các lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an
toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
b) Trong thời gian phương tiện hành trình trên tuyến, nếu giấy chứng nhận
kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 hết hiệu lực, thì tổ chức test nhanh cho
thuyền viên, người lái phương tiện. Trường hợp không có test nhanh tại chỗ hoặc
test nhanh lưu động thì được kéo dài thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm đến
khi phương tiện cập cảng, bến thủy nội địa gần nhất theo quy định hiện hành của
Bộ Y tế.
4. Trong thời gian lưu tại cảng, bến thủy nội địa
a) Thuyền viên, người lái phương tiện không được lên bờ, trừ trường hợp
bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn cho phương tiện và do điều kiện thời
tiết như bão, lũ…;
b) Thực hiện thủ tục vào, rời cảng bến thông qua người được ủy quyền để
hạn chế tiếp xúc, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm. Trường hợp không có
người ủy quyền làm thủ tục cảng vụ, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng
vụ, người lên bờ làm thủ tục phải tuân thủ các quy định của Bộ Y tế về phòng,
chống dịch Covid-19 (mặc bộ quần áo chống dịch, luôn đeo khẩu trang, giữ
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khoảng cách an toàn 1,5-2m khi tiếp xúc, thường xuyên sát khuẩn tay..., thải bỏ
khẩu trang, bộ quần áo chống dịch tại nơi quy định khi quay trở lại phương tiện);
c) Thuyền viên, người lái phương tiện thực hiện đúng, đầy đủ các quy định
trên áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Y tế, không bị cách ly khi trở về địa
phương, nhưng phải tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và kịp thời báo ngay
cho đơn vị quản lý và cơ quan y tế địa phương khi có biểu hiện sốt hoặc ho, khó
thở.
PHẦN 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chỉ đạo Sở GTVT và các cơ
quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Hướng dẫn tạm
thời này.
b) Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, nông sản trên
các tuyến đường thủy nội địa địa phương để kết nối vận tải đến các cảng, bến,
tuyến đường thủy nội địa.
c) Tạo điều kiện thuận lợi, xem xét cho phép một số cảng, bến thủy nội địa
hàng hóa đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch được hoạt động
để vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa được thông suốt, phục vụ cho đời
sống của người dân và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
d) Chỉ đạo cơ quan liên quan tại địa phương bố trí test nhanh Covid-19 tại
chỗ hoặc phương tiện test nhanh lưu động tại các chốt kiểm soát dịch và tại cảng,
bến thủy nội địa đầu mối.
2. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Đôn đốc, hướng dẫn Sở GTVT, đơn vị vận tải, người điều khiển phương
tiện và tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nội dung của hướng dẫn
tạm thời này.
b) Chỉ đạo các các Cảng vụ Đường thủy nội địa tạo điều kiện ở mức cao nhất
có thể trong công tác làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương
tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông, không gây ách tắc và bảo
đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
c) Thành lập nhóm Zalo thông tin giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, các
Sở Giao thông vận tải, các Cảng vụ Đường thủy nội địa, các cơ quan chức năng của
địa phương, các đơn vị vận tải, hiệp hội vận tải để kịp thời phổ biến, trao đổi chính
sách, quy định mới và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc về công tác phòng, chống
dịch trong hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa để kịp thời hướng dẫn thực
hiện hoặc tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT giải quyết theo thẩm quyền.
d) Chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin liên quan đến những vướng mắc,
bất cập trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời này, báo cáo Bộ
GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế.
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3. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan để tham
mưu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai
các nội dung theo Hướng dẫn tạm thời này.
b) Phối hợp với Sở Y tế địa phương (Trung tâm kiểm soát bệnh tật hoặc các
đơn vị y tế có thẩm quyền...) để bố trí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho
thuyền viên, người lái phương tiện tại chốt kiểm soát dịch, các cảng, bến thủy nội
địa.
đ) Chủ động phối hợp với Cảng vụ ĐTNĐ khu vực hoặc chỉ đạo Cảng vụ
ĐTNĐ thuộc Sở Giao thông vận tải thống nhất nội dung và hình thức tiếp nhận
phương tiện cho đảm bảo an toàn và đảm bảo phòng chống dịch.
e) Tổng hợp danh sách các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường thủy
nội địa thuộc quản lý của địa phương (danh sách phải gồm: vị trí chốt, thông tin
liên hệ của chốt, các giấy tờ phải xuất trình để được lưu thông qua chốt) để thông
báo công khai và gửi về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước ngày 03/9/2021
để phối hợp; báo cáo cập nhật kịp thời khi có các thay đổi.
4. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, Cảng vụ Đường
thủy nội địa thuộc Sở GTVT
Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Tạo điều kiện ở mức cao nhất có thể trong công tác làm thủ tục vào, rời
cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng
hóa lưu thông, không gây ách tắc và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định.
b) Tăng cường thực hiện thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa cho phương
tiện thủy nội địa thông qua người được ủy quyền làm thủ tục để hạn chế tiếp xúc,
giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; trường hợp phương tiện không có
người được ủy quyền thì yêu cầu chỉ 01 người lên bờ làm thủ tục và phải tuân thủ
các quy định về biện pháp phòng, chống, dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y
tế và địa phương.
c) Yêu cầu tất cả thuyền viên chỉ được ở trên phương tiện, không tiếp xúc
với người khác, trừ trường hợp lên bờ làm thủ tục cảng vụ (nếu không có người
được ủy quyền) hoặc trường hợp bất khả kháng liên quan đến cấp cứu, an toàn
cho phương tiện và do điều kiện thời tiết như bão, lũ.
d) Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá khi vào, rời cảng,
bến thủy nội địa phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch,
không gây ùn tắc giao thông.
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đ) Trong quá trình làm thủ tục vào, rời cảng bến thủy nội địa, thông báo
cho thuyền viên, người lái phương tiện danh sách các chốt kiểm soát trên các
tuyến đường thủy để thuyền viên, người lái phương tiện chủ động chuẩn bị.
5. Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, phía Nam
a) Thường xuyên thông báo đến Sở Giao thông vận tải về tình hình của các
tuyến luồng đường thủy nội địa (tình hình luồng tuyến, các công trình vượt sông,
chuẩn tắc luồng…) thuộc phạm vi quản lý.
b) Tổng hợp danh sách các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến đường thủy
nội địa trung ương (danh sách phải gồm: vị trí chốt, thông tin liên hệ của chốt, các
giấy tờ phải xuất trình để được lưu thông qua chốt) gửi Sở Giao thông vận tải,
Cảng vụ ĐTNĐ khu vực và báo cáo về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trước
ngày 03/9/2021 để tổng hợp, thông báo công khai; báo cáo cập nhật kịp thời khi
có thay đổi.
6. Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam
Tuyên truyền, phổ biến đến đơn vị vận tải biết và thực hiện theo Hướng dẫn
tạm thời này, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan và địa
phương về hoạt động vận tải bằng đường thủy nội địa và phòng, chống dịch Covid19, đảm bảo hoạt động vận tải được thông suốt, an toàn và phòng, chống dịch theo
quy định.
7. Thuyền viên, người lái phương tiện
a) Trong quá trình vận chuyển phải ghi đầy đủ các nội dung quy định trong
Sổ nhật kí phương tiện, danh sách các trường hợp có tiếp xúc; đảm bảo thông
thoáng phương tiện; hạn chế tối đa tiếp xúc với người khác; thực hiện đầy đủ các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang
trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).
b) Khi phương tiện ở trong cảng, bến thuyền viên chỉ được ở trên phương
tiện, thực hiện thủ tục cảng vụ thông qua người được ủy quyền (trường hợp không
có người ủy quyền, chỉ cử 01 thuyền viên lên làm thủ tục cảng vụ, người lên bờ
làm thủ tục phải tuân thủ quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19);
tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực
tiếp.
c) Chủ động thông báo cho cơ quan Cảng vụ trước khi rời hoặc đến cảng,
bến thủy nội địa để được thực hiện làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo
hiệu quả.
8. Chủ cảng, bến thủy nội địa
a) Thực hiện các quy định của Bộ Y tế và của địa phương về phòng, chống
dịch Covid-19.
b) Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và đảm bảo vệ sinh an toàn phòng,
chống dịch Covid-19, kiểm tra xử lý đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh
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khi phương tiện ra, vào, lên xuống hàng hoá, yêu cầu thuyền viên, lái xe chở hàng
hóa ra, vào cảng bến phải có Giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-COV-2,
thực hiện nghiêm quy định 5K và khai báo y tế.
c) Bố trí người đại diện liên hệ với phương tiện để thực hiện cung cấp các
nhu yếu phẩm cần thiết nhằm hạn chế thuyền viên, người lái phương tiện lên bờ.
9. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan
Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT địa phương, Cảng vụ Đường
thủy nội địa các đơn vị kinh doanh vận tải, thuyền viên, người lái phương tiện,
người bốc xếp dỡ hàng hóa …hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn vận
chuyển hàng hóa góp phần hoàn thành mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ./.

