
UBND THANR PHO HA NOI CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
SO CONG THIIQNG Dôc 1p — Tir do — Htnh phtIc 

Ha NÔi, ngày t3 thông iam 2020. 
V/v lap danh sáeh xe châ' hang tiêu 
ding thiêt yêu duçic hot dng 1.'rng 

phó djch Covid- 19. 

KInh gui: Các doanh nghip, hop tác x, don v san xuât kinh doanh. 

Thçrc hin Chi thi s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuóig ChInh phü; 
Chi thj s 05/CT-UBND ngày 3 1/3/2020 ci1a UBND Thành phô v thiic hin các 
bin pháp cp bach phàng, chng dich Covid- 19, trong do giao SO' Cong Thu'o'ng 
lap danh sách phucng tin duo'c van chuyn, phân phi luo'ng thirc thuc pirn, nhu 
yu phm, thuc men, vat tu, trang thit bi y t phuc vu cong tao phOng chông djch 
và an ninh quc phOng. 

SO' Cong Thu'oug thông báo den các doanh nghiêp, hpp tOe x, don v san xut 
kinh doanh các sOn phm thuc ngành hang nêu trên 1d truung 1p  danh sách phuung 
tiên van tãi ca Don vi (loaf Xe, trong tái, bin s Xe, ten hang hóa vn ch.uyn, ten iôi 

Xe, diên thoaf, dia diê'm di, dé'n theo in&t gth'i kern) gi.ri ye SO' Cong ThuGng dê tong hçp 
danE sOch phuang tiên van tOi, báo cáo UBND Thành phO và gui a Giao thông vn tâi, 
Cong an Thành ph h tro', tao  diu kiên cEo các xe cEO' hang hóa cOa Don vt du9'c 
phdp lu'u thông, phuc vu cOng tác phOng, chng dch Covid- 19 cua thành phô Ha Ni. 

Iran trong cOrn o'n./. 

(Thông tin lien h: Phông Qudn l thu'oig ini, so' COng Thu'oig, so 331 Cáu 

Giáy, qun COu Giáy, HO Nôi; Dr.' 0399 343 487,' email: docinhtuan19gmail.corn-
D/c Tuán) 

T'/o'i ,ilzâii: 
- N]iu trên; 
- UBND Thành phb (1 b/cáo,); 
- UBND các qun, huyn, thi x ('c'ê ph/hop,); 
- D/c Gm doe SO; 
- PhOng QLCN; 
- Luu VT, QLTM. 
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DANH SACH CAC XE CHO' HANG HOA, NHTJ YETJ PHAM rnçc HOiT DQNG 
TREN PTA  BAN THANH PHO TJTNG PHO DTCH  COVID-19 

(Kèin Vn ban /SCT-QLTMngày O3 / /2020 caa So Cong Thu'o'ng) 
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