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HƯỚNG DẪN  

Mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang 
 

Căn cứ Kết luận số 44-KL/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới;   

Căn cứ Thông báo số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa kết 

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

bệnh ở người tỉnh, Ủy 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 

ủy; 

Thực hiện Kế hoạch số 5162/KH-BCĐ ngày 10/8/2021 của Ban chỉ đạo 

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

dịch bệnh Covid-19” phát động Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa 

bàn an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; 

Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn 

trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)  

hướng dẫn Mô hình khung về việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang như sau: 

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

- Mô hình tổ chức cho người dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 

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

chống dịch Covid-19” (sau đây gọi tắt là Mô hình) được áp dụng trong toàn 

thành phố. 

- Hướng dẫn mô hình khung được áp dụng đối với thôn, tổ dân phố được 

xác định là thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 do cấp 

có thẩm quyền quyết định.  

- Khuyến khích áp dụng đối với thôn, tổ dân phố được xác định là vùng 

nguy cơ. 
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- Đối với khu vực nông thôn, tổ dân phố được xác định là vùng nguy cơ 

cao, vùng nguy cơ rất cao thực hiện theo các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp được xác định chuyển từ 

vùng nguy cơ rất cao, vùng nguy cơ cao sang vùng nguy cơ hoặc vùng an toàn 

thì áp dụng mô hình trên. 

- Các mô hình tự quản tương ứng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trường học và các nơi như khu dân cư (khu 

đô thị, chung cư, cụm dân cư…) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp, ban quản lý… vận dụng thực hiện phù hợp với tình hình, quy mô và yêu 

cầu thực tế, đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

II. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ TỰ QUẢN THÔN, TỔ DÂN 

PHỐ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  

1. Tổ chức Tổ tự quản 

- Trên cơ sở Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về danh sách các 

thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, căn cứ đề xuất của 

Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng thôn, Chủ tịch UBND cấp xã Quyết định 

thành lập Tổ tự quản thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 

(sau đây gọi tắt là Tổ tự quản).  

- Thành phần Tổ tự quản từ 5 đến 10 người, gồm: Tổ trưởng là Chi hội 

trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn, tổ dân phố, Dân quân, Thanh niên và người 

dân tại địa bàn tình nguyện tham gia. Trong trường hợp Chi hội trưởng Chi hội 

Cựu chiến binh không đảm nhiệm được thì sẽ do Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc 

Trưởng thôn đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã xem xét quyết định Tổ trưởng Tổ tự 

quản.  

(Mẫu quyết định thành lập Tổ tự quản đính kèm) 

2. Nhiệm vụ của Tổ tự quản  

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống 

dịch tại thôn, tổ dân phố; báo cáo với Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng thôn 

tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

- Lập chốt kiểm soát tại các lối ra, vào thôn, tổ dân phố trên cơ sở thống 

nhất của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Trưởng thôn.  

- Kiểm tra, kiểm soát người ra vào thôn, tổ dân phố, đo thân nhiệt, thực 

hiện quy định “5K”; phối hợp xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 và các tình huống để không phát sinh bức xúc, 

điểm nóng tại địa bàn. 

- Hỗ trợ người dân giao - nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực 

phẩm tại chốt kiểm soát.  

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tự quản để đảm bảo việc thực 

hiện nhiệm vụ.  
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- Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

- Vận động sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức để hỗ trợ 

cho hoạt động của Tổ tự quản.  

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

1. Mô hình được người dân đồng thuận tham gia thực hiện. 

2. Các lối ra, vào trên địa bàn thôn, tổ dân phố được rào lại; chỉ bố trí từ 1 

- 2 lối ra, vào có chốt kiểm soát. 

3. Người dân ra khỏi khu vực phải có giấy xác nhận công tác (làm việc, 

học tập), phiếu đi chợ…, các loại giấy tờ khác được cơ quan có thẩm quyền xác 

nhận hoặc có lý do khác về y tế... 

4. Không cho phép người không thường trú trên tại địa bàn vào thôn, tổ 

dân phố trừ trường hợp đặc biệt như cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, y tế. Các 

trường hợp nhân viên cung cấp Gas, sửa điện, nước, thu gom rác thải… khi vào 

khu vực này phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện “5K”, xuất trình các giấy tờ 

cần thiết để chốt kiểm soát kiểm tra thông tin và tuân theo hướng dẫn của Tổ tự 

quản (chỉ vào trong trường hợp thật cần thiết). 

5. Hàng hóa, lương thực thực phẩm chỉ giao - nhận tại điểm trực chốt, 

người gian hàng không trực tiếp đưa vào các hộ gia đình.  

6. Tình nguyện viên tham gia trực chốt có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát 

người ra vào, đo thân nhiệt, thực hiện quy định “5K”; Hỗ trợ người dân giao - 

nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực phẩm tại chốt kiểm soát. 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch (sử 

dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng Zalo…) để các ban ngành, 

đoàn thể, các Tổ tự quản thường xuyên cập nhật thông tin, xử lý, báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch trên địa bàn”. 

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN 

1. Thành viên Tổ tự quản được hưởng một số quyền lợi sau 

- Được ưu tiên xét nghiệm Covid-19 định kỳ. 

- Được ưu tiên tiêm Vắc xin Covid-19.  

- Được xem xét biểu dương, khen thưởng trong thực hiện Phong trào. 

2. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

- Hỗ trợ kinh phí, một số trang thiết bị cần thiết như khẩu trang, nước sát 

khuẩn, kính chắn giọt bắn, rào chắn chốt trực, nước uống, hậu cần… để Tổ tự 

quản thực hiện nhiệm vụ.  

- Ban hành nội quy ra, vào thôn, tổ dân phố an toàn trong phòng, chống 

dịch Covid-19. 
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- Quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp địa bàn an toàn và điều chỉnh các 

biện pháp tự quản tương ứng theo tình hình, quy mô địa bàn và yêu cầu thực tế, 

đảm bảo các quy định phòng, chống dịch Covid-19.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc 

đề nghị phản ánh về Phòng Văn hóa và Thôn tin để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ 

đạo thành phố xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Thường trực TU, HĐND TP (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phong trào; 

- Các Phòng ban, Đoàn thể TP; 

- UBND 27 xã phường; 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Đài PTTH thành phố; 

- Lưu VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Sỹ Khánh 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, PHƯỜNG.... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:         /QĐ-UBND                      ........................., ngày         tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thành lập Tổ tự quản an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thôn (tổ dân phố)................. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG........ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 5162/KH-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Nha Trang về phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19”; 

Căn cứ Hướng dẫn số 5163/HD-BCĐ ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, 

chống Covid-19” về mô hình khung việc tổ chức cho người dân tham gia phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

Theo đề nghị của Trưởng thôn (Tổ trưởng Tổ dân phố)............. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ tự quản an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thôn (tổ dân phố)................. gồm các Ông (Bà) như sau: 

1. Ông (bà) ............................................, .....(chức vụ)   Tổ trưởng 

2. Ông (bà) ............................................, .....(chức vụ)  Tổ phó 

3. Ông (bà) ............................................, .....(chức vụ)  Tổ phó 

4. Ông (bà) ............................................, .....(chức vụ)  Tổ viên 

5. Ông (bà) ............................................, .....(chức vụ)  Tổ viên 

.......................................................................................................... 

Điều 2. Tổ tự quản có các nhiệm vụ như sau: 

1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống 

dịch tại thôn ...... (tổ dân phố); báo cáo với Trưởng thôn ...... (Tổ trưởng Tổ dân 

phố) tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

2. Lập chốt kiểm soát tại các lối ra, vào thôn ...... (tổ dân phố) trên cơ sở 

thống nhất của Trưởng thôn ..... (Tổ trưởng Tổ dân phố).  

3. Kiểm tra, kiểm soát người ra vào thôn ..... (tổ dân phố), đo thân nhiệt, 

thực hiện quy định “5K”; phối hợp xử lý các trường hợp không tuân thủ quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19.  



 

 

 

4. Hỗ trợ người dân giao - nhận, khử trùng hàng hóa, lương thực, thực 

phẩm tại chốt kiểm soát.  

5. Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tự quản để đảm bảo việc thực 

hiện nhiệm vụ.  

6. Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

7. Vận động sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức để hỗ trợ 

cho hoạt động của Tổ tự quản.  

Điều 3. Tổ tự quản hoạt động tự nguyện và tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” thành phố Nha Trang. 

Điều 4. Công chức Văn phòng – Thống kê, các thành viên UBND 

xã/phường...; Trưởng thôn .... (Tổ trưởng Tổ dân phố); các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- UBND thành phố Nha Trang (để bc); (VBĐT) 

- Đảng ủy, HĐND xã/phường ...; 

- Các tổ chức chính trị xã hội xã/phường ...; 

- Công an xã/phường...; 

- Các Thôn, Tổ dân phố…; 

- Trạm Y tế xã/phường ...; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 




