
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /SGTVT-QLVT,PT&NL 
 

V/v hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua 

địa bàn tỉnh trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid- 19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày          tháng 5 năm 2021 

 
Kính gửi: 

 
Thanh tra Sở. 

 

Thực hiện công văn số 1164/UBND - GTXD ngày 17/5/2021 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua địa bàn tỉnh 

trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; Căn cứ công văn số 

1723/EVNNPT-QLXD ngày 17/5/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 

gia (EVNNPT) về việc cho phép CBCNV của EVNNPT và các đơn vị trực 

thuộc di chuyển phục vụ công tác đầu tư xây dựng. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị Thanh tra Sở phối hợp với Cảnh 

sát Giao thông và các lực lượng chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ 

của mình: xử lý nội dung đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn bản số 

3068/UBND-CN1 ngày 14/5/2021 về việc hỗ trợ xe vận chuyển hàng hóa qua 

địa bàn các tỉnh, thành phố trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19 và nội 

dung đề nghị của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại Văn bản số 

1723/EVNNPT-QLXD ngày 17/5/2021 về việc cho phép CBCNV của EVNNPT 

và các đơn vị trực thuộc di chuyển phục vụ công tác đầu tư xây dựng (gửi kèm 

theo Công văn này), đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng 

yêu cầu phòng chống dịch Covi- 19 của địa phương./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở      (để b/c); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVT-PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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