
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

 Số:         /UBND-KT&HT 
V/v Thực hiện Văn bản số 

6232/UBND-NC1 ngày 27/7/2021 

của UBND tỉnh     

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

 
  

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Công an huyện Tam Dương; 

- Đội quản lý thị trường số 1; 

- UBND các xã, thị trấn. 

     

   Thực hiện Văn bản số 6232/UBND- ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có 

dịch Covid-19 và Văn bản số 1015/TTr-CN ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ (Đính kèm theo);   

Để tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ Về việc vận 

chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19”, 

có nội dung : Không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng 

hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân (đã được dán 

Giấy chứng nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải), trên các 

tuyến đường giao thông cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường giao thông liên 

huyện, giao thông đô thị trên phạm vi cả nước; 

Chủ tịch UBND huyện giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm y tế huyên, Đội quản lý thị trường số 1 và các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo đúng 

chỉ đạo tại Văn bản nêu trên của UBND tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch và các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đào Hải Nam 
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