
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-VP
V/v tạo điều kiện 

thông thương hàng hoá

Hải Dương, ngày        tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- UBND tỉnh Quảng Ninh;
- UBND các tỉnh, thành phố có cửa khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 
phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế về thực hiện các giải pháp cấp bách 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Ngày 15/02/2021, Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU 
và UBND tỉnh đã có Quyết định số 570/QĐ- UBND ngày 15/02/2021 về thực 
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau 
Tết Nguyên đán Tân Sửu (trong đó thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 
16/02/2021 trên phạm vi toàn tỉnh).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm… cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất, 
kinh doanh, do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản thực phẩm, 
nguyên vật liệu sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hoá trở lại hoạt động tăng nhiều 
sau kỳ nghỉ Tết. Đối với nông sản, trên địa bàn tỉnh còn 4.087 ha rau vụ Đông 
đang đến kỳ thu hoạch; Sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 
tấn (80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% 
xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 
8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa). Tuy nhiên, đã xuất hiện việc 
các tỉnh, thành phố giáp ranh Hải Dương không cho xe hàng của Hải Dương đi 
qua, kể cả việc sang tải tại các chốt giáp ranh.

Để thực hiện đúng nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28/01/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ (trong đó có chỉ đạo: Bảo đảm vận hành thông suốt việc 
vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất); UBND tỉnh Hải Dương trân 
trọng đề nghị Bộ Công Thương, UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng 
Ninh, UBND các tỉnh, thành phố có cửa khẩu quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên 
quan, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa 
bàn tạo điều kiện, cho phép các phương tiện, người lái xe, người giao nhận hàng 



hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào các địa 
phương (đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định) để lưu 
thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;                            
- Các sở, ngành có liên quan; 
- Lưu: VT, VX(01).Ph(25).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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