ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƢƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:558 /UBND-VP

Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh Hải Dương

Kính gửi: UBND thành phố Hải Phòng
UBND tỉnh Hải Dương trân trọng cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng đã
hỗ trợ tích cực tỉnh Hải Dương phòng, chống dịch Covid-19 trong những ngày
qua. Tuy nhiên, hiện nay việc lưu thông hàng hóa từ tỉnh Hải Dương vào thành
phố Hải Phòng vẫn còn vướng mắc. Để tạo điều kiện nhanh nhất cho việc vận
chuyển hàng hóa đi tiêu thụ; đặc biệt là nông sản xuất khẩu, hàng hóa đông lạnh
của tỉnh Hải Dương vào Hải Phòng; sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông
vận tải Hải Dương tại Công văn số 373/SGTVT-P5 ngày 21/02/2021, Ủy ban
nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thống
nhất tạo điều kiện cho việc trung chuyển hàng hóa để giảm bớt các điều kiện,
thủ tục, nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch như sau:
1. Phương tiện chở hàng hóa của Hải Dương (lái xe có giấy xác nhận kết
quả âm tính SAR-COV-2 bằng phương pháp PCR của Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh Hải Dương) đến tập kết tại khu vực chốt kiểm dịch giáp ranh giữa
Hải Dương với Hải Phòng để lại xe và lái xe từ phía Hải Phòng đến điều khiển
phương tiện lưu thông vào địa bàn thành phố Hải Phòng. Đối với hàng hóa vận
chuyển bằng xe đầu kéo có thể thực hiện bằng việc đổi đầu kéo và lái xe đi từ
tỉnh Hải Dương bằng đầu kéo và lái xe từ thành phố Hải Phòng.
2. Việc bố trí lái xe, phương tiện và cách thức giao nhận do các doanh
nghiệp của Hải Dương và Hải Phòng liên hệ và chịu trách nhiệm.
UBND tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng
quan tâm hỗ trợ./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
(để b/cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, NN, CT, YT, CA, Bộ chỉ huy QS tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Hiệp hội vân tải ô tô Hải Dương;
- CV VP UBND tỉnh: Nam, Thư, Lai, Khoa.
- Lưu:VT, CNGTXD, Cao Cường (10)
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