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 Kính gửi : 

   - Chánh Văn phòng HĐND&UBND; 

   - Trưởng Đài Truyền thanh; 

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, 

                                                                                              thành phố Sóc Trăng.  

                                                                                                          

Nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tạo điều kiện cho hàng 

hóa lưu thông đến tỉnh Quảng Ninh. Phòng Kinh tế thông tin về việc xe chở hàng hóa 

lưu thông ra vào tỉnh Quảng Ninh từ các vùng có dịch, yêu cầu mỗi xe có tối đa 02 

người (01 lái xe và 01 phụ xe), có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian 

tối đa 07 ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

(Đính kèm Công văn số 1672/SCT-XNK ngày 28/5/2021 của Sở Công thương 

tỉnh Quảng Ninh về việc các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu tại các cửa 

khẩu, lối mở tỉnh Quảng Ninh) 

Phòng Kinh tế thông tin đến Đài Truyền thanh, Ủy ban nhân dân 10 phường, 

thành phố Sóc Trăng biết và phối hợp thông báo trên loa phát thanh thành phố, loa 

phát thanh phường đến các doanh nghiệp sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh 

xuất khẩu trên địa bàn được biết khi vận chuyển hàng hóa đến tỉnh Quảng Ninh. 

Phòng Kinh tế thành phố đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân thành phố Sóc Trăng chỉ đạo bộ phận quản lý Cổng Thông tin điện tử thành 

phố Sóc Trăng đăng tin về nội dung trên để thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp 

được biết. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các đơn vị./. 

                                                                                        
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu.   
  

    KT. TRƯỞNG PHÒNG 

                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà 
 

 

V/v các phương tiện vận tải 

hàng hóa xuất khẩu tại các cửa 

khẩu, lối mở tỉnh Quảng Ninh 
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