
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện  

Kế hoạch đảm bảo cung cấp 

hàng hoá thiết yếu của doanh 

nghiệp bưu chính lớn đang thực 

hiện giãn cách xã hội 

  

Sóc Trăng, ngày        tháng      năm 2021 

  

 
        Kính gửi:  

  - Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Công Thương; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 
       tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hoá thiết  yếu của 
doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang 

thực hiện giãn cách xã hội; 

Thực hiện Công văn số 2685/BTTTT-QLDN ngày 21/7/2021 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp  lên sàn 

thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung 
cấp hàng hoá thiết yếu trong đại dịch. 

Để đảm bảo hoạt động cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu 
chính trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  Thông tin và 
Truyền thông; các doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện các nội dung liên quan 

tại Quyết định số 1035/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông về phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hoá thiết  yếu của doanh 

nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực 
hiện giãn cách xã hội (gọi tắt là Kế hoạch). 

b) Làm đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính lớn kết nối với các Sở 
ngành, các địa phương triển khai Kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết 
yếu của Doanh nghiệp. 
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c) Chủ động phối hợp với Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Sóc Trăng và yêu cầu Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh cấp 
huyện,… thực hiện tuyên truyền về Kế hoạch đến với mọi tầng lớp Nhân dân. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn v ị có liên quan 

hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính tại địa phương triển khai Kế hoạch của 
Doanh nghiệp và hỗ trợ Doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung cấp hàng hóa thiết  
yếu đầu vào đảm bảo an toàn để cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. 

3. Sở Công Thương: 

Xây dựng Phương án thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu; 

thống nhất danh sách các điểm bán hàng hóa thiết  yếu và danh mục hàng hóa 
thiết yếu sẽ bán tại các điểm cung cấp. 

4. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố:  

a) Ưu tiên, hỗ trợ cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên cho các doanh 
nghiệp bưu chính lớn hoạt động trên luồng xanh để cung cấp hàng hóa thiết  yếu 

cho Doanh nghiệp, vận chuyển và cung cấp hàng hóa thiết yếu từ nơi sản xuất  
đến người tiêu dùng. 

b) Tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh đảm bảo cung ứng đối với dịch vụ 
KT1; dịch vụ hành chính công; thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công 
dân.  

5. Đề nghị Bưu điện tỉnh, Bưu chính Viettel Sóc Trăng: 

a) Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai chi t iết  của doanh nghiệp  

trên địa bàn tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội để triển khai thực hiện. 

b) Chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, các Sở 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch. 

c) Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (thông qua Sở 
Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp , địa p hương quan tâm, triển 
khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh; 
- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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