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UBND THANH PHO HA NQI 
SO CONG THUNG 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIIT NAM 
Dôc 1p — Tir do — Hanh phñc 

Ha N3i, ngày44 tháng 9 nàm 2021. S 3Lf4LSCTQLTM 

V/v tuân thu quy djnh 4n chuyn hang boa 
bang mô to, xe hai bánh. 

KInh gi'ri: Các doanh nghip san xut kinh doanh hang hóa, 
djch vii thit yu thuc linh vixc Cong Thi.rang 

Thirc hin Chi thj s 20/CT-UBNID ngày 03/9/202 1 cUa Chü tjch UBND 
thành ph Ha Nôi v tang cixng th'irc hin cac bin pháp phông, cMng djch bnh 
Covid- 19 trên dja bàn Thành ph& Sâ Cong Thiiang pMi hçip vâi Cong an Thành 
ph thuc hiên cp Giy di du&ig có nhan din cho ngui và phucmg tin 4n chuyn 
cüa các doanh nghip san xut kinh doanh hang hóa, djch vi thit yu thuc linh vçrc 
Cong Thucmg trong Vüng 1 d duçc thuan 1i trong cung img, lu'u thông hang hóa, 
phic vi an sinh xä hi trong thai gian ap diing các bin pháp giän each xä hi. 

Can cir hung dn cüa các sO, ngành v quy djnh hoat dng van  chuyn, giao 
nhan hang hóa bang xe mô to, xe hai bánh ti Vüng 1 trên dja bàn Thành ph& S 
Cong Thuang yêu cu các doanh nghip, dan vj dã ducc cp Giy di duông có nhân 
din cho nhân viên phãi nghiêm tUc thirc hin các ni dung: 

1. Hot dng van  chuyn giao nhan hang hóa bang xe mO to, xe hai bánh cüa 
Doanh nghiép phãi thuc hin theo thai gian quy djnh: tir 09h00 dn 20h00 hang 
ngày ti Vüng 1. 

2. Thông báo, chn chinh di ngü nhân viên giao hang di.rçc cp Giy di 
duô'ng có nhân din không lam them ben ngoài, không nhan chuyn hang cüa cac 
doanh nghip khac, nhóm giao hang trên 1rng diing xâ hi (Facebook, Zalo...). 

3. Trumg hçip nhan viên dä duçc cp Giy di dung có nhan din cüa doanh 
nghip, dan vj xin nghi vic, phãi thirc hin thu hi Giy di duOng, báo cáo và gui 
Giy d thu hM v Sâ Cong Thuang theo quy djnh. 

Doanh nghip, dan vj chju trách nhim trong vic quail 1', giám sat vic tuân 
thu cac quy djnh van  chuyn hang boa bang xe mô tO, xe hai bánh cüa don vj duc 
cp Giy di dung có nhan din. Lrc 1uçng chirc näng các qun, huyn, thj xà tang 
cung tun tra, kim soát và xi:r 1 nghiêm các hành vi vi phtm. 

S Cong Thuang thông báo, yeu cu các doanh nghip, dan vj nghiêm tUc 
thi.rc hin các ni dung trên./. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- UBND Thânh phO (dé b/cáo), 
- S Giao thông vntãi; 
-COnganThanhpho 
- Ltru VT, QLTM.0 
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