
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:                /UBND-KTN Phú Thọ, ngày        tháng       năm 2021 

 

V/v hướng dẫn tạo thuận lợi               

(tạo luồng xanh) lưu thông cho 

phương tiện vận tải trong thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19 

 

 
 

 
 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4916/TCĐBVN-ATGT 

ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn 

tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện 

phòng, chống dịch Covid-19 (có Công văn sao gửi kèm theo); việc này, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công 

Thương, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Khẩn trương 

chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam tại Công văn nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; đồng thời, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại các Công văn số 2868/UBND-KTN ngày 12 tháng 7 năm 2021 

và số 2978/UBND-KTN ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc tạo thuận lợi (tạo 

luồng xanh) cho phương tiện vận tải trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh 

thực hiện Chỉ thị 16, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hoạt động vận tải 

cho các tỉnh phía Nam. Kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 

những nội dung vượt thẩm quyền. 

Thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TT và TT; 

- Đài PT và TH tỉnh;    (để đưa tin); 

- Báo Phú Thọ; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, VX3, KT5(V-02b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Trần Văn Khai 
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