
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGTVT-QLVT,PTNL  Sóc Trăng, ngày        tháng 7 năm 2021 

V/v không được đón, rước người 

(quá giang xe) từ Thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh đang có 

dịch về tỉnh Sóc Trăng 

 

 

                           Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải, 

  trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng – Trưởng 

ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công văn số 28/BCĐ-UBND ngày 23 

tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc vận chuyển 

hàng hóa. 

Sở Giao thông vận tải tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện 

vận chuyển hàng hóa đường dài (xe tải đi ngoài tỉnh) không được đón, rước người (quá 

giang xe) ngoài danh sách đã đăng ký trong giấy vận tải (lái xe và người đi theo xe) từ 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch về tỉnh Sóc Trăng. Nếu phát hiện đơn 

vị kinh doanh vận tải, lái xe nào đón, rước người (quá giang xe) ngoài danh sách đã đăng 

ký trong giấy vận tải (lái xe và người đi theo xe) để trốn kiểm tra y tế làm lây lan dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện./. 

( Công văn này thay thế Công văn số 1283/SGTVT-QLVT,PTNL ngày 24/7/2021 

của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng) 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh Sóc Trăng; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PTNL. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T14:29:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trang Trường Thanh<trangtruongthanh@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T15:23:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T15:23:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-24T15:23:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Giao thông vận tải<sogtvt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




