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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-CN 

V/v giải quyết  lưu thông qua địa 

bàn tỉnh Quảng Trị theo đề nghị 

của các tỉnh, thành phố   

Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

UBND tỉnh Quảng Trị nhận được nhiều văn bản của các tỉnh, thành phố trên 

cả nước đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho các đoàn công tác, các xe vận chuyển 

trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cá nhân 

đi công tác, về quê… đi ngang qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Về vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau: 

Từ trước đến nay, tỉnh Quảng Tri không ngăn cấm mà luôn tạo điều kiện thuận 

lợi cho người, phương tiện đi qua địa bàn tỉnh, đảm bảo giao thông luôn thông suốt 

khi các đối tượng đáp ứng quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành TW. UBND tỉnh Quảng Trị 

đã có Văn bản số 4046/UBND-CN ngày 06/9/2021 (sao gửi kèm) chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết lưu thông 

qua địa bàn tỉnh Quảng Trị theo đề nghị của các tỉnh, thành phố. 

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động 

thông tin đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị được 

biết và thực hiện đúng quy định quy định phòng, chống dịch Covid-19./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VXP, VXT, CNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 
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