
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:          /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày        tháng  6  năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong  

vận chuyển hàng hóa 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, 

Công thương, Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa (sao gửi kèm 

theo), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giao nhiệm vụ: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Y tế để hướng dẫn, 

thông tin đến các doanh nghiệp vận tải, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

vận tải hàng hóa thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống 

dịch Covid-19 khi vận tải hàng hóa đi, đến vùng có dịch và đi, đến tỉnh Vĩnh Phúc 

đúng quy định.  

2. Sở Y tế chủ trì tổ chức thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện test nhanh 

kháng nguyên SARS-COV-2 cho người điều khiển phương tiện từ vùng dịch đến 

tỉnh Vĩnh Phúc và ngược lại theo chỉ đạo của Bộ Y tế và của tỉnh.  

3. Các Sở ngành: Công thương, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, GTVT, Ban 

Quản lý các KCN; UBND các huyện, thành phố thực hiện các giải pháp và hướng 

dẫn doanh nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông hàng hóa trong điều 

kiện phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa 

phát triển kinh tế xã hội.  

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Các Bộ: Y tế, GTVT, Công thương (B/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng Thông tin – GTĐT tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT. 

  (K-         b)                                                                                                                                           

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
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