
UBND TỈNH LAI CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGTVT-QLVT Lai Châu, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện hướng dẫn 

hoạt động vận chuyển hàng hoá đi 

đến, đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu   

 

 

Kính gửi:  

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai. 
 

Thực hiện Văn bản số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa. Sở GTVT 

Lai Châu đề nghị: 

1. Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai phối hợp 

quản lý phương tiện vận chuyển hàng hóa; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị 

KDVT hàng hóa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại Văn bản số 

814/SGTVT-QLVT ngày 31/5/2021 của Sở GTVT Lai Châu; thông báo số điện 

thoại đường dây nóng và địa chỉ email dưới đây cho các đơn vị KDVT hàng hóa 

được biết. 

2. Trong quá trình phối hợp Quý Sở liên hệ theo số điện thoại đường dây 

nóng và địa chỉ email sau: 

Đồng chí Điêu Tiến Dương: Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải – 

Phương tiện và Người lái, số điện thoại 0914835060, địa chỉ email: 

duongttgt@gmail.com; đồng chí Lê Anh Xuân: Chánh Thanh tra Sở, số điện thoại 

0904600566, địa chỉ email: anhxuan.ttgt@mail.com; đồng chí Phạm Ngọc Anh: 

chuyên viên Phòng Quản lý vận tải – Phương tiện và Người lái, địa chỉ email: 

phamngocanh1983@gmail.com. 

Sở GTVT Lai Châu đề nghị Quý Sở quan tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND tỉnh;                                         (b/c) 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin & Truyền thông;            (p/h) 

- Cổng TTĐT tỉnh 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lai Châu; 

- Các đơn vị KDVT hàng hóa (t/h); 

- Thanh tra Sở (t/h); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưởng 
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