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Số:  1570 /UBND - KT&HT 
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong vận 

chuyển hàng hóa. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

   Kính gửi:   

                                                    - Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

    - Công an huyện; 

    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Văn bản số 3298 /UBND-VX1 ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng 

hóa. UBND huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tiếp tục thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 

07/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 

vận chuyển hàng hóa và Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ 

Công Thương về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, nông sản 

vùng đang có dịch. 

2. Công an huyện: 

- Chỉ đạo đội CSGT tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ các việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 

đến, đi từ khu vực phong  tỏa hoặc khu vực ổ dịch; xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.  

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để phát hiện kịp thời 

các trường hợp đến, đi từ khu vực phong  tỏa hoặc khu vực ổ dịch. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 

đến, đi từ khu vực phong  tỏa hoặc khu vực ổ dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

- Chỉ đạo các Trạm y tế trên địa bàn thực hiện giám sát y tế, lấy mẫu xét 

nghiệm cho người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa đến, đi ra từ khu 

vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch (vào thời điểm trước khi đến, đi và khi quay 

về).  



- Chỉ đạo ban quản lý các chợ trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát, phát hiện các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển hàng hóa, nông sản 

đến, đi từ vùng đang có dịch báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử 

lý kịp thời. 

Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện phụ trách khối;  

- Lưu: VT, KT&HT. 
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