
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 
 

Số:        /UBND-VP 

V/v tạo điều kiện cho hoạt động 

vận tải đi, đến tỉnh Hải Dương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền tỉnh Hải Dương 

đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã 

được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm mới giảm rất nhanh và đều là các ca F1 đã 

được cách ly tập trung. 

Để bảo đảm thực hiện “Mục tiêu kép”, từ ngày 18 tháng 3 năm 2021, tỉnh 

Hải Dương thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-

TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó đối 

với hoạt động vận tải, UBND tỉnh Hải Dương đã giao Sở Giao thông vận tải Hải 

Dương hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng 

quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải. 

UBND tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi 

cho vận tải hàng hóa và hành khách đi, đến tỉnh Hải Dương; đồng thời đề nghị 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Giao thông vận tải 

làm đầu mối để phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hải Dương kịp thời tham 

mưu chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đi, đến 

tỉnh Hải Dương. 

Trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành: GTVT, Y tế, CT, CA; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Nam, Phượng, Lai, Khoa; 

- Lưu:VT, CNGTXD, Cao Cường (15) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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