
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-VP 
 

V/v tăng cường quản lý hoạt động 

vận chuyển, giao nhận bưu kiện, 

hàng hóa đảm bảo phòng chống 

dịch COVID-19 

Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Công thương, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

 - UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch  bệnh COVID-

19 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, 

giao nhận bưu kiện, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

 

Vừa qua, tại Công ty Viettel Post và Viettel logistic (Địa chỉ tại quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra lây lan dịch bệnh trong quá trình vận chuyển, giao 

nhận hàng hóa đi các tỉnh. Để tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-

19 trong hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa nói chung và các 

hoạt động có liên quan đến Công ty Viettel Post và Viettel logistic trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển, giao nhận bưu 

kiện, hàng hóa trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả Shipper) phải xây dựng phương án, 

kế hoạch vận chuyển, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

trong quá trình thực hiện phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; 

phải có nhật ký theo dõi hàng ngày về lịch trình hoạt động, thống kê từng địa 

điểm, người tiếp xúc trong quá trình giao nhận hàng hóa, bưu kiện; những người 

tham gia trực tiếp các hoạt động trên phải được xét nghiệm Sar-CoV-2 với tần 

suất 07 ngày/lần. 

2. Giao UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt 

động nêu trên để yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; 

quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động trên tại địa bàn đảm bảo phòng chống 

dịch COVID-19. 

3. Đối với các cán bộ, nhân viên của Công ty Viettel Post đã xét nghiệm 

âm tính lần 01: tạm thời tự cách ly chưa đi làm; sau 03 ngày tiếp tục xét nghiệm 

lần 02; nếu âm tính thì được tiếp tục trở lại làm việc và phải đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch. 
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4. Yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận 

chuyển, giao nhận bưu kiện, hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo 

trên, nếu không tuân thủ sẽ bị xử lý vi phạm, buộc dừng hoạt động; trường hợp 

vi phạm làm lây lan dịch bệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;    (để báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;                

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Phượng, Lai, Khoa; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản 
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