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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v công bố các địa điểm giao nhận 

hàng đối với phương tiện vận chuyển 
hàng hóa từ vùng dịch đi/đến địa bàn 

tỉnh bảo đảm phòng, chống dịch 
COVID-19.  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 07/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 
5101/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển hàng hóa 
ra, vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp (đính kèm Công văn 5101/UBND-KGVX). 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân 
huyện, thị xã, thành phố kiểm tra khu vực giao nhận hàng và công bố các vị trí 
giao nhận hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi về Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Quảng Nam để chuyển cho Sở Giao thông vận tải thành phố 
Đà Nẵng, các đơn vị kinh doanh vận tải và các cơ quan liên quan để phối hợp 
thực hiện.   

Đến nay, Sở Giao thông vận tải chỉ mới nhận được văn bản của UBND 
huyện Quế Sơn1 công bố các địa điểm trung chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn 
huyện.   

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố còn lại 
sớm thông báo các địa điểm giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý để phục vụ 
việc vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu VT, QLVT, PT và NL.
F:\Đ.Tiễn\2021\Công văn\Đôn đốc triển khai công 
bố điểm giao nhận hàng.doc
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PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

1 Báo cáo số 321/BC-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Quế Sơn báo cáo địa điểm trung chuyển hàng hóa ra, vào địa bàn huyện 
trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
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