
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /SGTVT-QLVT Vĩnh Long, ngày         tháng 7 năm 2021 

V/v triển khai phương án vận chuyển 

hàng hóa thiết yếu  bằng đường thủy 

(luồng anh đường thủy) trong thời 

gia thực hiện giãn cách xã hội hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

          

Kính gửi:  

- Sở Công thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

           

Thực hiện Công văn số 7691/SGTVT-QLĐT ngày 18/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai phương án vận chuyển 

hàng hóa thiết yếu  bằng đường thủy (luồng anh đường thủy) trong thời gia thực 

hiện giãn cách xã hội hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Giao thông vận tải thông tin đến Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và 

PTNT công văn số 7691/SGTVT-QLĐT ngày 18/7/2021 của Sở Giao thông vận 

tải thành phố Hồ Chí Minh trong đó Sở Công thương làm đối mối xem xét nguồn 

hàng và nhu cầu vận chuyển hàng đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại bằng 

đường thủy thì chủ động liên hệ với Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh để tổ 

chức vận chuyển hàng hóa. Sở Công thương thông tin cho các doanh nghiệp biết 

về vị trí cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh để tập kết hàng hóa và đơn vị vận 

chuyển hàng hóa (Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP); hỗ trợ tổ chức việc xếp 

dỡ hàng hoá. Về chi phí vận chuyển Công ty TNHH Công Nghệ Xanh DP thoả 

thuận với tổ chức, cá nhân cần vận chuyển hàng hoá, với chi phí phù hợp (đảm bảo 

bình ổn giá).  

(Đính kém Công văn số 7691/SGTVT-QLĐT ngày 18/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh) 

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long thông tin đến các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c) 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Sở Y tế (p/h); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Lưu VT, 3.01.06 N    b. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Quang Khải 
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