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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

____________________________ 

Số:            /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 8 năm 2021 

V/v thực hiện Thông báo số 324/TB-BGTVT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải 

 

                          Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Giám đốc Sở Công Thương; 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn; 
- Giám đốc Công an tỉnh; 
- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh nhận được Thông báo số 324/TB-BGTVT 
ngày 26/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn 

Văn Thể tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với Bộ 
Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh/thành 

phố về vận chuyển hàng hóa trong bối cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 (đính kèm); Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công 
Thương, Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu 

kinh tế Trà Vinh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với các 
cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại Thông báo nêu trên. 

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các 
cơ quan có liên quan rà soát, thống nhất việc kiểm tra, kiểm soát phương tiện, 

người điều khiển phương tiện tại các Chốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đảm 
bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung khoản 9 Thông báo nêu 

trên; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 
chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lê Thanh Bình 
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