
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:          /UBND-KT&HT 
 

V/v vận chuyển hàng hóa thiết 

yếu phục vụ đời sống người dân 

trong tình hình dịch Covid-19  

             Thanh Thủy, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Đồng Quang xã 

Đồng Trung; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cụm Công nghiệp Hoàng Xá. 
 

Thực hiện Văn bản số 3248/UBND-KTN ngày 29/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống 

người dân vùng dịch Covid-19. 

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa đồng thời 

đảm bảo nghiêm công tác phòng dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Không kiểm tra tại chốt kiểm soát dịch bệnh đối với phương tiện có 

Giấy nhận diện có QR Code còn thời hạn do ngành Giao thông vận tải cấp vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập 

khẩu, tiêu dùng (trừ các hàng hóa cấm sản xuất, kinh doanh theo quy định) trên 

tất cả các tuyến giao thông. Trường hợp phương tiện không có Giấy nhận diện 

có QR Code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế 

và Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 đối với 

người trên phương tiện.  

2. Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cơ sở 

sản xuất, cụm công nghiệp đảm bảo tuân thủ các yêu cầu phòng, chống dịch, 

không gây ùn tắc giao thông. 

3. Người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm 

quy định 5K và có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-

COV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên SARS-

COV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. 

4. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ 

động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp, đảm bảo công tác 

phòng chống dịch đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển, lưu thông, 

phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn. 
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5. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện 

nội dung trên từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021; chủ động xử lý những vấn đề 

phát sinh, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở GTVT (b/c);  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đài Truyền thanh-Truyền hình (để đưa tin); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Quốc Lâm 
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