
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v tạo điều kiện, ưu tiên lưu 

thông đối với các phương tiện 

vận chuyển vải thiều từ tỉnh 

Bắc Giang qua các chốt kiểm 

soát phòng, chống dịch 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải,  

  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4009/VPCP-CN ngày 15/6/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về việc ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải 

thiều từ tỉnh Bắc Giang, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan chỉ đạo các lực lượng 

chức năng tại Chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tạo điều 

kiện, ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc 

Giang qua Chốt kiểm dịch và bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định.  

(Công văn số 4009/VPCP-CN được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND tỉnh Bắc Giang;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Công Thương;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VAT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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