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             Hưng Yên, ngày      tháng 7  năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Chốt kiểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; 

- Công ty cổ phần One Mount Distribution. 

  

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên nhận được Công văn số 240/2021/OMD-

CV ngày 19/7/2021 của Công ty cổ phần One Mount Distribution có địa chỉ trụ 

sở chính tại Tầng 3, Toà Văn phòng T26, Khu đô thị Times City, số 458 Minh 

Khai, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về việc đề nghị xin phép lưu 

thông với các phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Căn cứ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công văn số 

1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021 và Công văn số 1382/UBND-KGVX ngày 

29/6/2021 về việc kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận 

tải, lái xe trên địa bàn tỉnh.  

Theo nội dung đề nghị tại Công văn số 240/2021/OMD-CV ngày 

19/7/2021 của Công ty cổ phần One Mount Distribution cho thấy các phương tiện 

chỉ vận chuyển hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. Vì vậy, theo qui định tại điểm a, Mục 1 của Công văn số 

1414/UBND-KGVX ngày 04/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thì các 

phương tiện theo đề nghị của Công ty được hoạt động.  

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. 

Sở Giao thông vận tải Hưng Yên có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo lực 

lượng chức năng thường trực tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh xem xét, tạo điều kiện thuận lợi cho 85 phương tiện lưu thông, vận 

chuyển hàng thiết yếu theo đề nghị của đơn vị, cụ thể như sau: 

a) Thời gian được phép lưu thông: Từ 06 giờ đến 24 giờ các ngày trong 

tuần. 

b) Danh sách 85 phương tiện, lộ trình di chuyển (Gửi kèm theo Công văn 
số240/2021/OMD-CV ngày 19/7/2021 của Công ty cổ phần One Mount 

Distribution) 
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2. Yêu cầu Công ty cổ phần One Mount Distribution phối hợp thực hiện 

một số nội dung sau: 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những kê khai của đơn vị về: 

hàng hóa thiết yếu, lộ trình di chuyển của lái xe, phương tiện và trong trường để 

xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, cơ quan chức năng và chính 

quyền địa phương.  

b) Ghi chép thông tin, theo dõi tình trạng sức khỏe hàng ngày đối với lái 

xe, người tiếp xúc gần với lái xe (nếu có); cung cấp Hợp đồng vận chuyển hàng 

thiết yếu, lộ trình di chuyển, danh sách lái xe của đơn vị cho các cơ quan chức 

năng khi có yêu cầu. 

c) Chủ động cập nhật tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, 

chống dịch của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Trường hợp địa 

phương (tỉnh Hưng Yên hoặc thành phố Hà Nội) áp dụng giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16  của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Công ty thực hiện cấp Thẻ nhận 

diện theo hướng dẫn của Sở GTVT Hà Nội để được ưu tiên lưu thông, vận 

chuyển; báo cáo ngay các trường hợp nghi nhiễm hoặc có biểu hiện ho, sốt, … về 

cơ sở y tế và chính quyền địa phương gần nhất để có phương án xử lý kịp thời. 

  Sở Giao thông vận tải đề nghị Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các Chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp và 

yêu cầu Công ty cổ phần One Mount Distribution triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Sở Công thương; 
- Thanh tra Sở; 
- Ban Quản lý bến xe bến thủy; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

   

 

Trần Thế Hoàng 
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