
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT 
V/v tuyên truyền hướng dẫn các 

đơn vị vận tải đăng ký cấp thẻ nhận 
diện phương tiện hoạt động trên 
"Luồng xanh" vận tải và công bố 
luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang, kết nối luồng 

xanh vận tải Quốc gia. 

Sơn Dương, ngày          tháng 8 năm 2021 

 
     Kính gửi:   

          - Hội doanh nghiệp huyện; 
          - Trung tâm Văn hóa truyền thông và thể thao huyện; 

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Văn bản số 1052/SGTVT-PTVT&NL ngày 24/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Tuyên Quang về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
các đơn vị vận tải đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện hoạt động trên "Luồng 

xanh" vận tải; Thông báo số 77/SGTVT-VTPT&NL ngày 26/7/2021 của Sở Giao 
thông vận tải Tuyên Quang về việc Thông báo công bố luồng xanh nội tỉnh trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối luồng xanh vận tải Quốc gia, 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn như 

mục kính gửi thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tuyên truyền nội dung Văn bản số 1030/SGTVT-PTVT&NL ngày 

20/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang đến các tổ chức cá nhân có 
nhu cầu vận chuyển hàng hóa, chở chuyên gia đi, đến hoặc đi qua các địa phương 

đang trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó lưu ý: Phương tiện vận chuyển 

được cấp thẻ nhận diện gồm: Xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu (lương 
thực, thực phẩm như: Gạo, mỳ gói, bún khô; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng 

gia cầm; rau củ quả; thủy hải sản…); xe ô tô vận chuyển hàng hóa phục vụ 
sản xuất kinh doanh, xe chở chuyên gia, công nhân phục vụ hoạt động của 

các khu chế suất, khu công nghiệp. 

2. Tuyên truyền nội dung Thông báo số 77/SGTVT-PTVT&NL ngày 

26/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang về việc công bố luồng xanh 
nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối luồng xanh vận tải Quốc gia đến 

các tổ chức cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện. 

(Có văn bản số 1030/SGTVT-PTVT&NL ngày 20/7/2021 và Thông báo số 

77/SGTVT-PTVT&NL ngày 26/7/2021 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang kèm theo). 

3. Trung tâm Văn hóa truyền thông và thể thao huyện: Bố trí thời lượng 
phát sóng trên các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền về việc cấp nhận Thẻ 

nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải và Thông báo 
về việc công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối luồng 

xanh vận tải Quốc gia đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện. 
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Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP UBND huyện; 
- CV XD; 
- Lưu: VT.KTHT (Th*      b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Hải Trường 
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