
      UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI      
 

Số:      /SGTVT-QLVT,PT&NL  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

V/v thông báo đăng ký danh sách 

lái xe và tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm cho lái xe vận chuyển 

hàng hóa 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị vận tải hàng hóa 

 

Căn cứ Văn bản số 488/KSBT ngày 30/6/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật - Sở Y tế về việc tạm dừng thực hiện nhanh sàng lọc SARS-COV-2; 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải 

hàng hóa về quy trình lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-

COV-2 cho lái xe cụ thể như sau: 

1. Đơn vị vận tải đăng ký danh sách theo mẫu (đính kèm) gửi về Sở GTVT qua 

Zalo (Địa chỉ: 0962655779); Sau khi tổng hợp danh sách, Sở Giao thông vận tải sẽ 

thông báo đến đơn vị thời gian cụ thể để lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe. 

Địa điểm tổ chức lấy mẫu: Bến xe Nam Tuy Hòa (507 Nguyễn Văn Linh, 

phường Phú Lâm, tp.Tuy Hòa, Phú Yên). 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế (CDC) có trách nhiệm bố trí người 

tại địa điểm trên để lấy mẫu xét nghiệm theo danh sách Sở GTVT gửi và trả kết quả 

xét nghiệm cho lái xe. 

3. Số điện thoại đường dây nóng phối hợp, hỗ trợ: 

- Đ/c Cảnh (Sở GTVT): 0977219889 

- Đ/c Tiên (Trung tâm CDC): 0918125717 

Sở Giao thông vận tải gửi các đơn vị vận tải hàng hóa rên địa bàn tỉnh thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                              KT.GIÁM ĐỐC                                                           

- Như trên;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCD PCD Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm CDC - Sở Y tế (p/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BCĐ PCD Covid-19 các huyện, tx, tp; 

- LĐ Sở (b/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 (/bc); 

- Lưu VT, QLVTPT&NL..                                                                                                           

                                                                                                                                    Nguyễn Tấn Chân                                                                                    

 
 

 

  



Mẫu hướng dẫn đăng ký 

 

Tên đơn vị:………………… 

……………………………… 

 
V/v danh sách lái xe đăng ký xét 

nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên SARS-COV-2 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Phú Yên, ngày      tháng    năm 2021 

 

  
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Văn bản số 1365/SYT-NVY ngày 01/6/2021 của Sở Y tế về việc phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa; Văn bản số 804/SGTVT ngày 

03/6/2021 của Sở GTVT Phú Yên về việc cung cấp thông tin cho Sở Y tế trong hoạt 

động vận tải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

……(ghi tên đơn vị)………………………lập danh sách lái xe thuộc đơn vị 

đăng ký xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2, cụ thể như sau: 

1. Danh sách lái xe: 

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ Số điện thoại 

1     

2     

3     

…     

2. Thông tin về đơn vị: 

+ Tên đơn vị:…………………………………………………………………... 

+ Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

+ Số điện thoại:………………………………………………………………... 

Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế tổ chức xét nghiệm bằng test 

nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho lái xe của đơn vị theo danh sách trên. 

Chi phí xét nghiệm theo quy định do ……(ghi tên đơn vị)…………………… 

chịu trách nhiệm thanh toán. 

……(ghi tên đơn vị)……………………… xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ DOANH NGHIỆP                                                          

- Như trên;                         
- Lưu …..                                                                                 
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