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Kính gửi: 

 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Công văn số 5892/BKHĐT-

QLĐT ngày 01/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tạo điều kiện cho nhà 

thầu tham gia giao thông khi tham dự đấu thầu. Nhằm hỗ trợ đi lại cho nhà thầu 

được tham gia giao thông để thực hiện nhiệm vụ của nhà thầu trong thời gian 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-

TTg, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương: 

1. Chỉ đạo các chốt kiểm soát người ra/vào địa phận của địa phương mình 

tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình từ cơ quan đến nơi mời thầu 

và tổ chức đấu thầu. 

2. Trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến nơi tham gia dự thầu, 

người đại diện nhà thầu đi tham gia dự thầu cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên 

tắc sau đây:  

- Khi các cơ quan chức năng kiểm tra tại các chốt kiểm soát: xuất trình 

Chứng minh thư/Căn cước công dân hoặc Hộ chiều còn hiệu lực; Công văn của 

đơn vị tham gia dự thầu cử đi thực hiện nhiệm vụ tham gia dự thầu và tổ chức 

đấu thầu; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; khai báo y tế và thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo quy định. 

- Đảm bảo khoảng cách vị trí ngồi trên xe, không bố trí quá 50% số ghế 

trên xe kể cả lái xe; chỉ cử những người thực sự cần thiết đi thực hiện nhiệm vụ 

tham gia mời thầu và tổ chức đấu thầu. 

3. Trong quá trình đưa nhà thầu đến nơi mở thầu, tổ chức đầu thầu và 

quay trở lại địa phương nơi xuất phát, lái xe ô tô, người đại diện nhà thầu đi 

tham gia dự thầu phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc sau đây: 

- Hành trình từ nơi xuất phát đến nơi mở thầu, tổ chức đầu thầu và hành 

trình ngược lại: Trên xe chỉ có lái xe ô tô và đại diện nhà thầu theo Công văn 

của đơn vị tham gia dự thầu cử đi thực hiện nhiệm vụ tham gia dự thầu và tổ 

chức đấu thầu. 
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- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của 

Bộ Y tế và nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến” (Ví dụ: lái xe ô tô xuất 

phát từ tỉnh A, sau khi đưa nhà thầu đến tỉnh B để thực hiện nhiệm vụ của nhà 

thầu thì ngay sau khi xong nhiệm vụ phải quay trở lại địa phương xuất phát là 

tỉnh A và đảm bảo tuân thủ đúng lộ trình, không được dừng dọc đường trừ 

trường hợp xử lý nhu cầu vệ sinh cá nhân). 

- Đảm bảo chấp hành các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương nơi xuất phát và nơi đến. Lái 

xe phải thực hiện ngay khai báo y tế tại cơ sở y tế xã/phường nơi cư trú ngay khi 

về đến địa phương. 

Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/cáo); 

- BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (để b/cáo); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng,  

  Y tế, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục: Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam,  

  Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Y tế GTVT; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Giao thông vận tải và Xây dựng Lào Cai; 

- Báo Giao thông; 

- Cổng TTĐT BộGTVT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, VTải (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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