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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nha Trang, ngày   10   tháng  8    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn 

an toàn trong phòng, chống dịch COVID19” trên địa bàn thành phố Nha Trang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông báo số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh uỷ V/v kết luận 

của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

ở người tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh về kết 

quả triển khai Kết luận số 44-KL/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 

 Căn cứ Quyết định số 2294/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà V/v thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng 

địa bàn an toàn trong phòng, chống COVID19” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

 Căn cứ Kế hoạch số 7579/KH-BCĐ ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo phong 

trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống dịch 

COVID19” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa 

bàn an toàn trong phòng, chống dịch COVID19” trên địa bàn thành phố Nha Trang 

(sau đây gọi tắt là Phong trào), gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND thành phố                  

2. Phó Trưởng ban: 

- Ông Lưu Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND thành phố           - Phó Trưởng ban         

Thường trực 

- Mời bà Nguyễn Thị Khánh Hoà, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; 

- Mời ông Nguyễn Sỹ Ngữ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố. 

3. Các Uỷ viên: 

3.1. Uỷ viên Thường trực: 

- Ông Trần Đình Hải, Phó Trưởng Công an thành phố; 

- Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; 
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- Ông Trần Minh Tân, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố; 

- Ông Ngô Thanh Quang, Trưởng phòng Y tế thành phố; 

- Ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; 

- Ông Cao Đình Trung, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố; 

- Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

3.2 Uỷ viên. 

- Ông Nguyễn Chánh Thức, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao; 

- Ông Nguyễn Đình Trọng, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố; 

- Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang; 

- Mời ông Trương Văn Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ; 

- Mời bà Lê Thị Bích Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; 

- Mời ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố; 

- Mời ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; 

- Mời ông Phạm Ngọc Thạch, Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố; 

- Mời ông Ngô Anh Duyệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thành phố Nha Trang.                             

 Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

1. Tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hoà; chỉ đạo  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến gắn với các cuộc vận động 

phong trào thi đua khác nhằm  duy trì, phát huy kết quả Phong trào. 

2. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn nội dung các tiêu chí 

đánh giá và phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức 

thực hiện. 

3. Chỉ đạo thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền Phong trào sâu rộng đến 

toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân 

hưởng ứng, tham gia tự giác, trên tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ và là 

chủ thể của Phong trào”; phổ biến, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

các mô hình mới, nhân tố mới. 

4. Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm theo định kỳ và khen 

thưởng kịp thời đối với các cá nhân, gia đình, cộng đồng, tập thể có thành tích xuất 

sắc trong Phong trào. 

5. Chỉ đạo việc bảo đảm kinh phí cho hoạt động của Phong trào theo quy 

định: từ nguồn Ngân sách tỉnh và kêu gọi, hoạt động từ nguồn xã hội hoá của toàn 

thể Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, kiều bào, quốc tế. 

6. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch thực hiện Phong trào; 

phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm 
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trong thực hiện Phong trào và đề xuất việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy định của Pháp luật. 

 Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban 

và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo. 

2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân thành phố; 

các Phó Trưởng ban và các Uỷ viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của các cơ quan 

mình để triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công. 

3. Các Uỷ viên Thường trực kịp thời cụ thể hoá, chủ động tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo; xử 

lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, xin ý kiến Trưởng 

Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền. 

4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Phong trào theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chấp hành theo sự 

phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

5. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì 

nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo. 

6. Văn phòng HĐND và UBND thành phố là cơ quan chủ trì, tham mưu xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào; là cơ quan giúp việc tiếp nhận văn 

bản, báo cáo, nội dung tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến Ban 

Chỉ đạo. 

7. Các phòng, ban và các cơ quan, đơn vị liên quan: Phối hợp triển khai theo 

Kế hoạch và theo chỉ đạo, phân công của Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

phân công. 

8. Phân công phụ trách, theo dõi địa bàn của các thành viên như sau: 

- Ông Trần Đình Hải, Phó Trưởng Công an thành phố theo dõi địa bàn xã 

Vĩnh Thái. 

- Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành 

phố theo dõi địa bàn phường Vĩnh Trường. 

- Ông Trần Minh Tân, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố theo dõi địa 

bàn phường Phương Sơn, phường Vĩnh Hải. 

- Ông Ngô Thanh Quang, Trưởng phòng Y tế thành phố theo dõi địa bàn 

phường  Vĩnh Nguyên. 

- Ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng phòng Nội vụ thành phố theo dõi địa bàn 

phường Phước Tân.  

- Ông Cao Đình Trung, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin thành phố theo 

dõi địa bàn phường Phương Sài, phường Vạn Thạnh. 

- Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

theo dõi địa bàn phường Vạn Thắng. 
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- Ông Nguyễn Chánh Thức, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể 

thao theo dõi địa bàn xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Hoà; 

- Ông Nguyễn Đình Trọng, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố 

theo dõi địa bàn xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trung. 

- Ông Huỳnh Bình Thái, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Nha Trang theo dõi địa 

bàn xã Vĩnh Phương, phường Lộc Thọ. 

- Ông Trương Văn Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ theo dõi địa bàn 

phường Phước Tiến, phường Vĩnh Thọ. 

- Bà Lê Thị Bích Huyền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố theo 

dõi địa bàn phường Phước Hoà, phường Tân Lập. 

- Ông Lê Quốc Thịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố phường Xương 

Huân, phường Vĩnh Phước.  

- Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố theo dõi địa bàn 

phường Phước Hải, phường Phước Long. 

- Ông Phạm Ngọc Thạch, Bí thư Đoàn TNCS HCM thành phố theo dõi địa 

bàn xã Vĩnh Hiệp, xã Phước Đồng. 

- Ông Ngô Anh Duyệt, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố theo dõi địa 

bàn phường Ngọc Hiệp, xã Vĩnh Ngọc. 

*Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Văn 

hoá và Thông tin; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh; 

- TT.Thành uỷ; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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