
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v tăng cường công tác quản lý 

đội ngũ shipper hoạt động trên 

địa bàn đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

 

 Thực hiện Thông báo số 139/TB-BCĐ ngày 30/7/2021 của Ban Chỉ đạo 

thị xã phòng, chống dịch COVID-19 về kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 

29/7/2021; Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi tắt là Chủ cơ sở) 

có sử dụng người vận chuyển hàng hóa (gọi là shipper) đến người đặt mua hàng: 

Xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 để các phòng ban chuyên 

môn thị xã thẩm định và nghiêm túc triển khai thực hiện, nhất là biện pháp 

“5K”; người đi giao hàng phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 

(trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm); phân công 01 shipper chỉ 

hoạt động trong địa bàn 01 hoặc tối đa 02 xã/phường; Gửi phương án phòng, 

chống dịch COVID-19 và đồng thời tổng hợp gửi thông tin liên quan của 

shipper (họ tên, nơi lưu trú, số điện thoại, địa bàn hoạt động…), các điều kiện 

nhận diện shipper (đồng phục, bảng tên, logo doanh nghiệp/cửa hàng, thùng chở 

hàng, mã QR Code…) gửi về Phòng Kinh tế và UBND xã, phường có liên quan 

trước ngày 01/8/2021. 

Chủ cơ sở để người lao động/shipper của đơn vị mình bị nhiễm bệnh 

COVID-19 và lây lan ra cộng đồng thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật về vi phạm trong công tác phòng chống dịch. 

 2. Yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường phòng, 

chống dịch COVID-19 chỉ đạo lực lượng tại các chốt kiểm soát tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát đội ngũ shipper phải khai báo y tế (kể cả họ tên, địa chỉ của người 

đặt hàng và lộ trình vận chuyển) và có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với 

SARS-CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm) theo kết 

luận của Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ thị xã phòng chống dịch COVID-

19 tại Thông báo số 125/TB-UBND ngày 27/7/2021, Thông báo số 132/TB-

UBND ngày 29/7/2021 và Thông báo số 139/TB-BCĐ ngày 30/7/2021. Tuyệt 

đối không cho shipper qua chốt kiểm soát khi không đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định. 



3. Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế (Tổ trưởng Tổ công tác hướng dẫn, 

kiểm tra biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh) chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, 

phường, hướng dẫn, thẩm định phương án cụ thể đảm bảo các điều kiện phòng, 

chống dịch COVID-19 từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động 

shipper. Trong đó, tập trung hướng dẫn, kiểm tra Chi nhánh Viễn thông Viettel 

và Bưu điện Việt Nam đóng địa bàn thị xã xây dựng phương án giao/nhận hàng 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả. Đồng thời, tổng 

hợp, báo cáo và đề xuất UBND thị xã – Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch 

COVID-19 biện pháp quản lý đội ngũ shipper của chủ các cơ sở trong điều kiện 

thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo theo quy định pháp luật.  

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND;  

- UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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