
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

 

Số:                  /BGTVT-VT 

V/v xin ý kiến dự thảo quy định 

vận tải trong điều kiện phòng 

chống dịch COVID-19. 

 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng      năm 2021 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và bảo 

đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ Giao thông vận tải đã 

xây dựng dự thảo các Quy định vận tải trong thời gian giãn cách do dịch 

COVID-19.   

Để hoàn thiện dự thảo, phù hợp với quy định về các biện pháp phòng 

chống dịch của ngành Y tế và công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng 

chức năng, chính quyền địa phương, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý Cơ 

quan nghiên cứu góp ý đối với dự thảo Quy định vận tải (Dự thảo các Quy định 

vận tải được gửi kèm theo văn bản này).  

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên văn bản cần ban hành gấp, 

đề nghị Quý Cơ quan gửi văn bản góp ý gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ 

Vận tải fax: 024.39427331 và email: bangnv@mt.gov.vn) trước 17 giờ 00 ngày 

18/8/2021 để tổng hợp hoàn thiện dự thảo. 

Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 

- Các Cục: Đường thủy nội địa Việt Nam, 

Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt 

Nam, Đường sắt Việt Nam, Y tế Giao 

thông vận tải; 

- Lưu VT, V.Tải. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

 THỨ TRƯỞNG 
 

 

 
 

 

Lê Đình Thọ 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc Phòng,  Công Thương,  Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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