
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:          /SGTVT-QLVT,PT&NL 

V/v hướng dẫn hoạt động VTHH vừa 

đảm bảo phòng, chống dịch Covid-

19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Giang, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- 

- 

- 

 

 

Sở GTVT các tỉnh (TP); 

Sở GTVT- XD tỉnh Lào Cai; 

Các đơn vị KDVT hàng hóa bằng xe ô tô. 

 

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 bênh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Ngày 

01/6/2021, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã ban hành Công văn số 857/SGTVT-

QLVT PT&NL về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa đảm bảo phòng 

chống dịch, lưu thông hàng hóa.Tuy nhiên do lỗi soạn thảo văn bản, Sở GTVT tỉnh 

Bắc Giang đính chính và bổ sung một số nội dung sau: 

1. Đính chính mục “II. Đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, chỉ 

đạo các lực lượng chức năng”  điều chỉnh lại là“ III. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế, 

UBND các huyện, TP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng:” 

2. Điều chỉnh phần “III. Yêu cầu phòng Vận tải phương tiện và người lái, 

các phòng, ban, đơn vị liên quan Sở GTVT Bắc Giang”  thành “IV. Yêu cầu Phòng 

Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái, Thanh tra Sở GTVT Bắc Giang”. 

3. Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cung cấp số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ 

Zalo, Email để tiếp nhận thông tin về vận tải hàng hóa đến địa bàn tỉnh Bắc Giang 

theo hướng dẫn tại khoản 1.4, mục 1, phần I của Công văn số 857/SGTVT-QLVT 

PT&NL và các thông tin do Sở GTVT các tỉnh, TP gửi đến. Sở GTVT tỉnh Bắc 

Giang đề nghị Sở GTVT các tỉnh (TP), Sở GTVT- XD tỉnh Lào Cai thông tin đến 

các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn, có nhu cầu biết, để việc tổ 

chức vận tải hàng hóa được thuận lợi và đảm bảo phòng chống dịch bệnh đúng quy 

định, nội dung cụ thể như sau: 

a) Số điện thoại đường dây nóng: 0975600833; 
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b) Zalo (ưu tiên việc tiếp nhận thông tin qua Zalo): 0975600833; 

c) Email: phongqlvtptnl_sgtvt@bacgiang.gov.vn. 

Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai 

thực hiện./.  

 Nơi nhận  

- Như trên; 

- Tổng cục ĐBVN (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);                                  

- BCĐ phòng chống dịch (b/c);                

- Sở GTVT các tỉnh, TP (p/h); 

- Sở GTVT- XD tỉnh Lào Cai (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Sở Y tế (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở (Đăng Website); 

- Thanh tra Sở;  

- Phòng QLVT PT&NLQ; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Thị Lan 
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