
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 

V/v: đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng 

hóa trên đường thủy nội địa trong điều 

kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa  

  bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. 

                     

         Thực hiện Văn bản số 8585/BGTVT-VT, ngày 18/8/2021 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc đẩy mạnh hoạt động vận tải hàng hóa trên đường thủy nội 

địa trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19; Văn bản số 2227/UBND-

GTXD, ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh hoạt động vận 

tải hàng hóa trên đường thủy nội địa trong điều kiện phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.  

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng 

hóa bằng đường thủy nội địa, người tham gia vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

thực hiện một số nội dung sau: 

 - Thực hiện nghiêm hướng dẫn, quy định của Chính phủ, các Bộ, nghành 

liên quan để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống đường 

thủy nội địa hiệu quả; phải có phương án tổ chức lao động, sinh hoạt phù hợp để 

đảm bảo thức hiện nghiêm ‘‘Nguyên tắc 5K’’ ; chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

 - Triển khai thực hiện nội dung Văn bản số 8585/BGTVT-VT của Bộ 

GTVT (gửi kèm theo Văn bản này) hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia vận tải 

hàng hóa, đặc biệt là nông sản trên các tuyến thủy nội địa bảo đảm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

 Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh; 

- Cục Đường thủy nội địa;     (để b/c). 

- Giám đốc Sở;    

- Website Sở GTVT Hà Nam;                      

- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Bình Nguyên 
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