
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /CHHVN-PC 
V/v thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 đối với thuyền 

viên, người lao động tại cảng biển 

Hà Nội, ngày         tháng  7  năm 2021 

  

Kính gửi:  
 - Các doanh nghiệp Cảng biển; 

- Các Cảng vụ Hàng hải; 

- Các Tổ chức hoa tiêu hàng hải. 

 

 Triển khai thực hiện văn bản số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một 

số địa phương, Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại các cuộc họp giao 

ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía 

Nam về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng, chống dịch Covid-19, nhằm 

đáp ứng mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, với tinh thần vì 

sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trên cơ sở kết quả cuộc họp của 

các Cảng vụ Hàng hải với các doanh nghiệp cảng và cuộc họp của Cục Hàng hải 

Việt Nam và các Cảng vụ Hàng hải ngày 20/7/2021, Cục Hàng hải Việt Nam 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, 

cụ thể như sau: 

 1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành 

phố, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và các hướng dẫn, quy định 

về phòng, chống dịch của Bộ Y tế với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, 

thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. 

 2. Các doanh nghiệp cảng biển phối hợp với các Cảng vụ Hàng hải, các cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển có phương án tổ chức quản 

lý lao động làm việc tại cảng, không tiếp xúc trực tiếp với lái xe, những người ra 

vào cảng, thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là khai báo y tế, đeo khẩu 

trang, sử dụng trang phục phòng chống dịch phù hợp trong quá trình bốc dỡ 
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hàng hóa, sát khuẩn thường xuyên... và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. 

3. Các tổ chức hoa tiêu hàng hải chủ động xây dựng và thực hiện phương 

án bố trí hoa tiêu hàng hải phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trong thời 

gian phòng chống bệnh dịch Covid -19; Hoa tiêu hàng hải trong quá trình từ cơ 

quan đến khi lên tàu làm việc thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là khai 

báo y tế, đeo khẩu trang, sử dụng trang phục phòng chống dịch trong quá trình 

dẫn tàu, sát khuẩn tay thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. 

 4. Đối với các Cảng vụ Hàng hải: 

 - Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại 

cảng biển (Bộ đội biên phòng, Cơ quan kiểm dịch y tế,…) và chính quyền địa 

phương tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, không để thuyền viên đi bờ, 

không để những người không có nhiệm vụ từ trên bờ lên tàu; trong trường hợp 

thực sự cần thiết, phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền; 

- Phối hợp với các doanh nghiệp cảng biển, các cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành tại cảng biển có phương án tổ chức quản lý, kiểm tra, rà soát lái 

xe ra, vào cảng nhằm đảm bảo không lây lan dịch bệnh cho những người khác 

trong quá trình hoạt động tại cảng; 

- Đối với việc thực hiện thủ tục cho các phương tiện thủy nội địa, các 

Cảng vụ Hàng hải căn cứ Phương án phòng chống dịch cho tàu thuyền ra, vào 

cảng làm hàng tại văn bản số 2829/CHHVN-VTDVHH, phối hợp và có các giải 

pháp xử lý linh hoạt trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát nhằm đảm bảo 

hoạt động vận tải hàng hóa thông suốt; 

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cảng xây dựng phương án điều 

phối tàu thuyền, hàng hóa trong trường hợp có doanh nghiệp cảng biển tại khu 

vực được giao quản lý phải ngưng hoạt động một phần hoặc toàn bộ do tình hình 

dịch bệnh Covid-19; 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các cảng, bến trong phạm vi quản lý và có các biện pháp 

xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm. 
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 5. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thuyền trưởng chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc không kiểm soát chặt chẽ, quản lý thuyền viên, người lao 

động trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong quá trình thực hiện hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

 6. Công chức, viên chức, người lao động tại Cục Hàng hải Việt Nam, các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần tự lực tự cường, khắc phục khó 

khăn chung sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

vì sức khỏe của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước. 

 Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khẩn 

trương thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện các giải pháp cụ 

thể, hiệu quả trong phòng chống dịch, kịp thời báo cáo các tình huống vượt thẩm 

quyền./. 

 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 

- PCT Hoàng Hồng Giang; 

- Phòng VT&DVHH (để p/h); 

- Website Cục HHVN; 

- Lưu: VT, PC. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Sang 
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