
      UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:   5323 /UBND-KT  Nha Trang, ngày   15  tháng  8  năm 2021 
                 

V/v kiểm tra qua chốt kiểm soát 

trong thời gian giãn cách xã hội 

đối với lực lượng cung ứng lương 

thực thực phẩm 

Kính gửi:  

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Phòng Kinh tế; 

- UBND các xã, phường; 

- Các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm. 

 

Để triển khai hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm trong thời gian 

cách ly toàn xã hội, UBND thành phố đã ban hành công văn số 5318/UBND-VP 

và 5319/UBND-VP ngày 13/8/2021.  

Nay, UBND thành phố Nha Trang hướng dẫn nội dung liên quan cung ứng 

lương thực thực phẩm, cụ thể như sau: 

1. Đối với xe ôtô vận chuyển nhận diện theo nội dung sau: 

XE CHỞ LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM 

BIỂN SỐ XE:…………………………… 

ĐƠN VỊ:………………………………… 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƢỜNG 

NƠI ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG 

……………………………………. 

2. Đối với nhân viên phục vụ, nhân viên giao hàng và lái xe của các đơn 

vị cung ứng lƣơng thực thực phẩm; lực lƣợng Tổ cứu trợ 

2.1. Các đơn vị cung ứng gồm: 

- Các siêu thị/ Cửa hàng Bách hóa xanh/ Cửa hàng tiện lợi của Vinmart +. 

- Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang. 

2.2. Giấy tờ kiểm lƣu thông: 

- Giấy xác nhận Âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

- Giấy xác nhận đơn vị công tác. 

- Thẻ nhân viên và đồng phục.  

3. Đối với lực lƣợng Tổ cứu trợ 

- Giấy xác nhận Âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường. 



 

4. Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị và UBND 27 xã, phƣờng 

- Quán triệt lực lượng các chốt kiểm soát kiểm tra, tạo điều kiện lưu thông 

qua các chốt kiểm soát đối với các đối tượng trên. 

- Đối với UBND các xã, phƣờng: Khẩn trương cung cấp họ tên, số điện 

thoại từng thành viên Tổ cứu trợ gửi đến hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời cử người 

đại diện liên lạc, mua hộ gửi các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm để phối 

hợp trong việc đặt và nhận hàng (thông qua Phòng Kinh tế). 

5. Yêu cầu Các đơn vị cung ứng lƣơng thực thực phẩm 

- Phải tổ chức gom đơn hàng theo từng khu vực để hạn chế thấp nhất có thể 

việc giao hàng bằng phương tiện xe máy.  

- Khuyến khích phương thức giao hàng tập trung bằng phương tiện ôtô. 

6. Phòng Kinh tế 

Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa 

phương; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chủ động đề xuất, tham mưu 

UBND thành phố giải quyết các vấn đề liên quan. 

UBND thành phố thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: (VBĐT)                  
- Như trên;   

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Sở Công thương; 

- Sở Thông tin truyền thông; 

- Trang TTĐT TP; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Lưu: VT.                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lƣu Thành Nhân 
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