
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 

Số:            /UBND - KTHT 

V/v thông báo vị trí các điểm tập kết, 

trung chuyển, giao nhận hàng hóa tập 

trung trên địa bàn huyện Bắc Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Yên, ngày 19 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống, dịch 
Covid-19; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị vận tải hàng hóa trên địa huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2426/SGTVT-VT PT&NL ngày 13/8/2021 về việc thông báo 

vị trí các điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Để tăng cường quản lý lái xe, phụ xe tham gia hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng 

hóa trên địa bàn huyện đảm bảo công tác phòng, chống dich Covid-19. Trên cơ sở rà  soát 
các vị trí trung chuyển, giao, nhận hàng hóa. UBND huyện Bắc Yên thông báo như sau: 

1. Danh sách vị trí các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng trên địa bàn 
huyện Bắc Yên: 07 vị trí (phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Yêu cầu Trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch Covid-19, 
UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn các đơn vị vận tải, chủ phương tiện, lái xe, phụ xe tham gia vận chuyển 
hàng hóa trên địa bàn thực hiện dừng, đỗ, bốc, dỡ hàng hóa theo chỉ đạo của UBND huyện. 

Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 đối với lái 
xe, phụ xe theo quy định. 

- Tăng cường tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, chủ xe, lái xe đăng ký đ ề  nghị  
cấp và sử dụng Giấy (Thẻ) nhận diện phương tiện có mã QRCode hoạt động trên “luồng 
xanh” vận tải theo đúng quy định, hướng dẫn tại Công văn số 2382/SGTVT-QLVT, PT&NL 

ngày 10/8/2021 của Sở GTVT Sơn La (Có văn bản kèm theo). 

3. Đề nghị các đơn vị vận tải hàng hóa: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện 

nghiêm theo nội dung chỉ đạo, hướng dẫn tại Công văn số 2352/SGTVT-QLVT, 
PT&NLngày 07/8/2021 của Sở GTVT Sơn La (Có văn bản kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như trên; 

- Lưu: VT.(KTHT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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