
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  5317   /UBND-VP Nha Trang, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

V/v hỗ trợ đưa người có vé máy 

bay đi nước ngoài đến cảng hàng 

không quốc tế để thực hiện 

chuyến bay 

 

Kính gửi: 

 

 

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Phòng Y tế; 

- UBND các xã, phường. 

Ngày 13/8/2021, UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 

7725/UBND-KT ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v hỗ trợ đưa 

người đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay. Sau 

khi nghiên cứu nội dung, UBND thành phố Nha Trang giao: 

1. UBND các xã, phường nghiên cứu nội dung Công văn số 8272/BGTVT-

VT ngày 11/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải V/v hỗ trợ người có vé máy bay 

đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay để thực 

hiện theo đúng quy định. 

2. Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Y tế chỉ đạo các chốt 

kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến 

cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay khi đáp ứng đủ yêu cầu quy 

định tại Công văn nêu trên./. 

(Gửi kèm Công văn số Công văn số 7725/UBND-KT ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 8272/BGTVT-VT ngày 11/8/2021 của 

Bộ Giao thông vận tải) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                              

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Phòng VH-TT; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND TP; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu : VT, Khánh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Lê Đại Dương 
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