
UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /CV-KTHT  Châu Thành, ngày        tháng        năm 2021 

V/v áp dụng quy định tạm thời đối 

với việc đi lại, lưu thông, vận 

chuyển hàng hóa “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19” trên địa bàn huyện 

Châu Thành 

  

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

- Các đơn vị trực thuộc UBND; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

huyện Châu Thành. 

 

Căn cứ Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về ban hành Quy định tạm thời các biện pháp 

hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” 

theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Thông báo số 1851/TB-SGTVT ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn lưu thông, vận chuyển 

hàng hóatrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Thực hiện theo công văn 1093/UBND-VP, ngày 21/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện quyết định 2750/QĐ-UBND ngày 

16/10/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng.  

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; các đơn vị trực thuộc UBND; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn,  huyện Châu Thành phổ biến đến cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân viên, người lao động và người dân sinh sống trên địa bàn 

để biết và nghiêm túc thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng 

dẫn của Sở Giao thông vận tải, cụ thể như sau: 

1. Đối với việc đi lại trong địa bàn huyện 

Thực hiện theo Điều 1, Điều 2 Quy định được ban hành theo Quyết định 

số 2750/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng, trong đó cần lưu ý: 
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- Chỉ đi lại khi thực sự cần thiết và tuân thủ “Thông điệp 5K”, trường hợp 

có sử dụng điện thoại thông minh thì cần khai báo y tế điện tử, tạo mã QR trên 

ứng dụng PC-Covid hoặc trên trang http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.  

- Nên mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc giấy 

tờ tùy thân khác minh chứng việc đến từ vùng xanh, vùng vàng. 

2. Đối với người từ ngoài tỉnh vào địa bàn huyện 

Thực hiện Điều 3 Quy định được ban hành theo Quyết định số 2750/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

3. Đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa 

Thực hiện theo Thông báo số 1851/TB-SGTVT ngày 18 tháng 10 năm 

2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn lưu thông, vận chuyển hàng 

hóatrên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (đính kèm). Mọi hoạt động liên quan vận 

chuyển, giao, nhận hàng hóa đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp 

phòng, chống dịch, trong đó cần lưu ý: 

- Trường hợp nơi giao, nhận hàng hóa không phải là vùng đỏ: Lái xe và 

người theo xe nên dừng, đỗ xe tại nơi giao, nhận hàng hóa hoặc nơi vắng vẻ, dân 

cư thưa thớt khi thật sự cần thiết; khi xuống xe phải tuân thủ “Thông điệp 5K” 

và tránh tiếp xúc với người khác. 

- Trường hợp nơi giao, nhận hàng hóa là vùng đỏ: Phải gửi Phương án 

đảm bảo phòng, chống dịch và đầy đủ các giấy tờ có liên quan về Ủy ban nhân 

dân huyện (thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để được xem xét, chấp thuận 

trước khi thực hiện. 

- Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có liên quan hoạt động giao, nhận 

hàng hóa có trách nhiệm thông báo trước 01 ngày về thời gian và địa điểm giao, 

nhận hàng hóa cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý địa bàn để tổ chức 

kiểm tra, giám sát quá trình giao, nhận đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. 

Trên đây là ý kiến của phòng Kinh tế và Hạ tầng về áp dụng quy định tạm 

thời đối với việc đi lại, lưu thông, vận chuyển hàng hóa “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn huyện Châu Thành, đề 

nghị các đơn vị tuân thủ thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- BCĐ PC dịch huyện (để báo cáo); 

- TTCH PC dịch huyện (để báo cáo); 

- TT. UBND huyện (để báo cáo); 

- VPTT TTCH huyện (để biết); 

- Các TCT thuộc TTCH huyện (để biết); 

-Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ông Vĩnh Huy 

 

http://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn/
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