
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:           /SGTVT-QLVT&PT 

V/v Tổng hợp danh sách lái xe đường 
dài, lái xe vận tải, phụ xe để tiêm vắc 
xin phòng Covid-19 đợt 5 năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          

     Hưng Yên, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

              Kính gửi:  

    - Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh; 

- Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa  

  bàn tỉnh (Theo Phụ lục gửi kèm Công văn này). 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên. 

 Căn cứ số lượng Vắc xin được phân bổ đợt 5 năm 2021 cho lái xe đường 

dài, lái xe vận tải, phụ xe theo Kế hoạch. Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các 

đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, thống 

kê, tổng hợp và gửi báo cáo số lượng về Sở theo đúng đối tượng ưu tiên tại Kế 

hoạch 109/KH-UBND. (Có Phụ lục tổng hợp gửi kèm theo Công văn này). 

 Đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh có phương án 

tiêm lưu động đối với một số đơn vị vận tải có lái xe, phụ xe đường dài và lái xe 

hoạt động thường xuyên ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên vận chuyển công nhân, 

chuyên gia và hàng hóa đi các tỉnh, thành phố trên cả nước. (Do hiện nay tỉnh 

đang áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi đối tượng này khi trở về địa 
phương nên việc tập trung để thực hiện tiêm phòng là khó khăn). 

 Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc. Đề nghị 

liên hệ qua Phòng Quản lý vận tải và phương tiện - Sở GTVT Hưng Yên để được 

phối hợp, báo cáo giải quyết kịp thời. 

1) Ông Nguyễn Đức Đoàn - Trưởng phòng, điện thoại/zalo: 0982.188.182; 

email: ducdoan1982sgtvt@gmail.com 

2) Ông Nguyễn Hoài Thanh - Chuyên viên, điện thoại/zalo: 0982.02.02.72; 

email: hoaithanh.gtvt@gmail.com 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh quan tâm, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; (Để báo cáo) 
- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;   
- Sở Thông tin và truyền thông;  
- Đài PTTH Hưng Yên;  
- Báo Hưng Yên; 
- TTX Việt Nam tại Hưng Yên;                                 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Cổng thông tin điện tử của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Trần Thế Hoàng 
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