
 

                      

Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông 

vận tải, Y tế, Công Thương; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 1675/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 30/7/2021 về tháo gỡ khó khăn khâu vận 

chuyển hàng nông sản khi áp dụng các biện pháp hạn chế lưu thông, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển lưu thông hàng hóa nhưng 

đồng thời phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Trong thời gian thực hiện Công văn số 773/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa 

gồm: Lúa, gạo, nếp, cá, rau, củ và trái cây được phép lưu thông trong khung giờ từ 18 

giờ đến 05 giờ sáng hôm sau. Người điều khiển phương tiện vận chuyển các loại hàng 

hóa này phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.  

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương (theo chức 

năng, nhiệm vụ) thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc vận 

chuyển hàng hóa nói trên, định kỳ hàng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý 

những khó khăn, vướng mắc. 

4. Những trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các Sở, ngành liên quan, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-

19 tỉnh xem xét, quyết định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, KGVX, HCTC; 

- Lưu VT. 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 800/UBND-KTN 
V/v vận chuyển hàng hóa 

 

 An Giang, ngày 30 tháng 7 năm 2021 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-31T10:37:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




