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  Hà Nội, ngày            tháng           năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp cảng biển. 

 
 

 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, lan 

rộng, nhiều tỉnh thành tăng cường áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng 

chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian 

qua mặc dù các cảng biển đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch, tuy nhiên 

do diễn biến dịch bệnh phức tạp đã có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 

khu vực cảng biển; đặc biệt tại một số cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh. Để duy trì 

hoạt động an toàn, liên tục hệ thống cảng biển, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị 

Hiệp hội cảng biển và các doanh nghiệp cảng như sau: 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

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

thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương, 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, thực chất và hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh của cảng biển.  

 2. Nghiên cứu, triển khai nghiêm túc, hiệu quả công văn số 6666/BYT-MT 

ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn, phòng chống 

dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị để bảo đảm an toàn cho cảng biển của mình. 

 3. Trong trường hợp phát hiện cán bộ, công nhân viên làm việc tại cảng 

dương tính với SARS-Cov-2 thông báo ngay cho các Cảng vụ hàng hải tại khu vực 

để phối hợp xử lý. Trường hợp nhiều ca dương tính xuất hiện, nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh trong cảng cao, không đủ nguồn nhân lực/ nguồn lực để duy trì hoạt 

động của cảng cần chủ động triển khai thực hiện “Phương án điều phối tàu thuyền, 

hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp cảng biển phải ngưng hoạt động một phần 



2 

 

hoặc toàn bộ do tình hình dịch bệnh Covid-19”, đảm bảo hoạt động tàu thuyền, 

xuất nhập khẩu hàng hóa thông suốt. 

 4. Các doanh nghiệp cảng biển hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc chủ 

quan, lơ là không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định làm lây nhiễm dịch dẫn đến dừng hoạt động của cảng biển. 

 Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Hiệp hội cảng biển và Doanh nghiệp cảng 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Phòng PC, ATANHH; 

- Các Cảng vụ hàng hải; 

- VP (đăng trang web); 

- Lưu VT, VT&DVHH. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

Hoàng Hồng Giang 
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