
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SYT-KHNVTC           Ninh Thuận, ngày          tháng         năm 2021 

V/v Trả lời ý kiến phản ánh 

của của ông (bà) Lê Hoàng 

Phương. 

 

       
        Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Tiếp nhận Công văn số 1685/STTT-TTCNTTTT ngày 12/7/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Lê 

Hoàng Phương, nội dung như sau: 

 “Kính thưa quý cơ quan! 

Bên doanh nghiệp tôi có kinh doanh vận tải hoạt động chở hàng từ Ninh 

Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Xin hỏi quý cơ quan có việc cấm 

vận tải hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh về Ninh Thuận và ngược lại không? 

Và việc tài xế xe tải đi về đăng ký ở tại nhà xe không về nhà theo quy định đăng 

ký của phường, ngoài ra lái xe còn có giấy test âm tính Covid trong vòng 3 

ngày/chuyến để di chuyển theo quy định, vậy có việc tài xế phải cách ly tại nhà 

không? Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan phúc đáp lại để doanh nghiệp 

yên tâm trong việc kinh doanh vận tải phục vụ hàng hóa! 

Trân trọng! ”. 

Căn cứ Công văn số 3247/UBND-KTTH ngày 01/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

hoạt động vận chuyển hàng hóa, xét thấy nội dung phản ảnh của ông (bà) Lê 

Hoàng Phương thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông chuyển nội dung này đến Sở Giao thông vận tải trả 

lời theo quy định. 

Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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