
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI-XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  4965/SGTVTXD-QLVT Lào Cai, ngày  31  tháng 12 năm 2021 
V/v thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình 

ổn thị trường cuối năm 2021, Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

 Thực hiện văn bản số 5851/UBND-KT ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh 
Lào Cai về việc triển khai các nhiệm vụ, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân 
đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 và Kết luận của Bộ trưởng Bộ Công thương; văn bản số 5688/UBND-
KT ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện đấu tranh phòng 

chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón năm mới 2022 và dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, nhất là bảo đảm cân đối cung 
cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm 2021 và dịp 

Tết Nguyên đán trong tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, Sở Giao 
thông vận tải – Xây dựng Lào Cai yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe 

ô tô triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận chuyển người 

và hàng hóa bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu lưu thông vận tải, bảo đảm lưu thông 
hàng hóa thông suốt và kịp thời cung ứng cho thị trường dịp cuối năm và Tết 
Nguyên đán nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-

19 theo quy định. 

2. Tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không 

có xuất xứ nguồn gốc theo quy định. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội 
ngũ lái, phụ xe; chủ động phát hiện, tố giác các vụ việc vi phạm về 

vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại. 

3. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị của các bộ, ngành 

và địa phương để xử lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải, lưu 
thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, 

phục vụ đời sống nhân dân và nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa xuất nhập 

khẩu…Sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu của các cơ  đảm bảo cung ứng phương 
tiện, nhân lực phục vụ tốt nhất hoạt động vận tải. 

4. Thực hiện niêm yết công khai và thu giá cước theo giá đã kê khai, 
không tăng giá cước trong các dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Lễ Hội Xuân 

2022. 
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5. Các đơn vị kinh doanh vận tải chưa thực hiện kê khai giá cước hoặc 

điều chỉnh tăng hoặc giảm so với mức giá đã thực hiện kê khai liền kề trước đó 
trên 5%, khẩn trương thực hiện kê khai giá theo quy định.  

Căn cứ nội dung trên các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, QL VT,PT&NL. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Quốc Huy 
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