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                           Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, 
Công Thương, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc 
tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa; UBND 
tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tỉnh 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ 
Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 
và Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ Công Thương về hướng 
dẫn thu mua, tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, nông sản vùng đang có dịch. 

2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các 
huyện, thị xã, thành phố thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-
CoV-2 cho người điều khiển phương tiện vận chuyển đến, đi ra từ khu vực phong tỏa 
hoặc khu vực ổ dịch (vào thời điểm trước khi đến, đi ra và khi quay về) nếu có yêu cầu 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH Q.Nam, Cổng TTĐT tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC, KGVX.
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