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THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng vận tải đường thủy liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến các tỉnh, 
thành phố và ngược lại để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Căn cứ văn bản số 877/BGTVT-VT ngày 29/01/2021 của Bộ GTVT về 

việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;  

Thực hiện văn bản số 3970/UBND-QLĐT ngày 20/08/2021 của UBND 
tỉnh Lào Cai về việc tạm dừng vận tải đường thủy liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến 

các tỉnh, thành phố và ngược lại; 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thông báo: 

1. Tạm dừng vận tải đường thủy liên tỉnh từ Lào Cai đi, đến các tỉnh, thành 
phố và ngược lại để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian tạm 
dừng kể từ 00h00’ ngày 21/08/2021 cho đến khi có thông báo mới; 

2. Đề nghị các đơn vị vận tải đường thủy trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển 
khai nội dung tạm dừng vận tải đường thủy liên tỉnh, trường hợp cố tình vi phạm 

sẽ bị xử lý theo quy định. 

3. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố phối hợp thông báo 

nội dung tạm dừng vận tải đường thủy liên tỉnh nêu trên để các đơn vị vận tải 
đường thủy biết và thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận:   
- Bộ GTVT; 
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; 
- UBND tỉnh;                  
- Ban ATGT tỉnh;               
- BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 
- Công an tỉnh       
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Sở Y tế; 
- Sở Thông tin và truyền thông; 
- Đài PT-TH tỉnh;         
- Các đơn vị vận tải đường thủy; 
- Các Tổ kiểm soát dịch Covid-19; 
- Thanh tra Sở; 
- Trang TTĐT của Sở; 
- Lưu: VT, QLVT.                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy 

(báo cáo) 

 

(phối hợp) 
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