
      ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ NHA TRANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

         Số:  5570 /UBND-VP                              Nha Trang, ngày  26  tháng  8  năm 2021 
 

  V/v cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm và 

sữa cho các đối tượng trẻ em trong thời 

gian tiếp tục triển khai các giải pháp cấp 

bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn thành phố trong tình hình mới   

 

                                  Kính gửi:  

                                                  - Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm; 

                                                  - UBND các xã, phường. 

 

Qua tiếp nhận thông tin từ Tổ cứu trợ về việc cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm 

và sữa cho các đối tượng là trẻ em trong thời gian tiếp tục triển khai các giải pháp cấp 

bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu như sau: 

Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, phường áp dụng Mô hình mua hộ 

thông qua Tổ cứu trợ thôn, tổ dân phố thực hiện tiếp nhận thông tin khi người dân có 

nhu cầu mua nhu yếu phẩm và sữa cho các đối tượng là trẻ em theo nội dung UBND 

thành phố đã chỉ đạo tại Khoản 3, Mục II tại Công văn số 5527/UBND-VP ngày 

24/8/2021./. 

(Sao kèm Công văn số 5527/UBND-VP ngày 24/8/2021 của UBND thành phố) 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy, HĐNDTP; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc thành phố; 

- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh ở người TP;;  

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Sỹ Khánh                           

  



      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số:  5527 /UBND-VP Nha Trang, ngày  24  tháng  8  năm 2021 

V/v tiếp tục triển khai các giải 

pháp cấp bách về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố trong tình hình mới 
 

 
 
 

 

Kính gửi:   

- Các phòng: Kinh tế, Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô 

thị, Văn hóa và Thông tin, Lao động TB và XH; Y tế; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy quân sự thành phố; 

- Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm; 

- UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Kết luận số 150-TB/TU ngày 24/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện số 08/CĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải 

pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

trong tình hình mới. 

UBND thành phố Nha Trang triển khai một số nội dung như sau: 

 I. Thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 00 giờ 00 phút ngày 25/8/2021 cho đến 

khi có thông báo mới. Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 

19 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 06 giờ 00 ngày hôm sau. 

Đồng thời áp dụng các giải pháp đối với thôn, tổ “vùng xanh, vàng, cam 

đỏ” theo Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh, như sau: 

1. Đối với  thôn, tổ dân phố “Bình thường mới” (vùng xanh) 

- Người dân được đi tập thể dục ngoài trời trong nội vùng nhưng không tập 

trung quá 02 người và thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m. 

- Người dân được đi chợ theo mô hình “đưa chợ ra phố” mua hàng hóa thiết 

yếu trong nội vùng và “vùng xanh” giáp ranh hoặc hình thức mua hàng online, 

mua hộ thông qua Tổ cứu trợ. Trường hợp nội vùng và “vùng xanh” giáp ranh 

không tổ chức mô hình “đưa chợ ra phố” thì thực hiện mua hàng theo hình thức 

online hoặc mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên, nhà báo, 

nhân viên, người lao động sống ở thôn, tổ dân phố "vùng xanh" được đi làm, khi 
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về phải khai báo y tế và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo 5K; khi đi qua 

chốt kiểm soát phải xuất trình giấy tờ theo quy định. 

- Lập chốt kiểm soát trên phạm vi thôn, tổ dân phố, chỉ bố trí 01 lối “cửa 

ngõ” vào ra khu vực “vùng xanh”.  

- Các đoàn thể, người dân tham gia tự quản “vùng xanh” dưới sự quản lý, 

giám sát của Chính quyền. Trường hợp cần thiết, UBND cấp xã hỗ trợ lực lượng 

dân quân, công an. 

2. Đối với thôn, tổ dân phố mức “Nguy cơ” (vùng vàng) 

- Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; được đi tập thể dục 

(không quá 02 người, thực hiện nghiêm quy định 5K (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế), đảm bảo khoảng cách tối thiểu 02m. 

- Người dân thực hiện mua lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu 

theo 02 hình thức: Mua online hoặc mua hộ thông qua các Tổ cứu trợ. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong “vùng 

vàng” làm việc tại nhà. Các nhân viên y tế, phòng chống dịch, lực lượng vũ trang, 

vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật - điện, nước, viễn thông, phóng viên, nhà báo 

được đi làm nhưng phải xuất trình giấy tờ theo quy định khi đi qua chốt kiểm soát. 

3. Đối với thôn, tổ dân phố mức “Nguy cơ cao” (vùng cam) 

- Người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp cần thiết (cấp cứu, thiên tai, 

hỏa hoạn). 

- Chính quyền địa phương thực hiện cung ứng lương thực thực phẩm và 

hàng hóa thiết yếu cho từng hộ dân theo hình thức mua online hoặc mua hộ thông 

qua các Tổ cứu trợ. 

- Các nhân viên y tế, lực lượng phòng chống dịch, lực lượng vũ trang, phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật - điện, nước, viễn thông, 

phóng viên, nhà báo được đi làm và xuất trình giấy tờ theo quy định khi đi qua các 

chốt kiểm soát. 

- Thực hiện nghiêm việc siết chặt, phong tỏa với sự tham gia của lực lượng 

Công an và các lực lượng của địa phương; không để tình trạng ngoài chặt trong 

lỏng, bảo đảm “ai ở đâu ở yên đó”, “người cách ly với người”. 

- Thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và 

tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót đối tượng. 

4. Đối với thôn, tổ dân phố mức “Nguy cơ rất cao” (vùng đỏ) 

- Yêu cầu người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp 

thật sự cần thiết (cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn). 

- Chính quyền địa phương thực hiện cung ứng lương thực thực phẩm và 

hàng hóa thiết yếu cho từng hộ dân theo hình thức mua hàng online hoặc mua hộ 

thông qua các Tổ cứu trợ. 

- Chính quyền địa phương tập trung lực lượng thực hiện nghiêm việc siết 

chặt, phong tỏa, thiết lập cách ly y tế với sự tham gia của lực lượng Công an không 
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để tình trạng ngoài chặt trong lỏng, bảo đảm “ai ở đâu ở yên đó”, “người cách ly 

với người. 

- Thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và 

tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót đối tượng. 

5. Đối với các xã, phường có nguy cơ rất cao (các địa phương có nhiều 

vùng đỏ: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường)  

- Yêu cầu người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp 

thật sự cần thiết (cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn). 

- Chính quyền địa phương thực hiện cung ứng lương thực thực phẩm và 

hàng hóa thiết yếu cho từng hộ dân theo hình thức mua hộ thông qua các Tổ cứu 

trợ hoặc mua hàng online. 

- UBND xã, phường bố trí lực lượng (có sự tham gia của lực lượng công an, 

quân đội) để thực hiện nghiêm việc siết chặt khu phong tỏa, thiết lập cách ly y tế. 

Chính quyền địa phương, Công an thành phố, Tổ phản ứng nhanh tăng cường tuần 

tra không để tình trạng ngoài chặt trong lỏng, đảm bảo thực hiện nghiêm túc 

nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý đối với các 

trường hợp vi phạm (kể cả cán bộ, công chức…). 

- Thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và 

tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót đối tượng. 

- Tạm dừng hoạt động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh kể cả dịch vụ thiết yếu (kể cả mô hình “chợ ra phố” và các đơn vị cung ứng 

lương thực, thực phẩm; các cửa hàng tạp hóa). 

II. Về cung ứng lương thực, thực phẩm 

Thực hiện các mô hình như sau: 

1. Mô hình “đưa chợ ra phố” và bán hàng bằng “xe lưu động” tại các “vùng 

xanh” (trừ các xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ và Vĩnh Trường) 

- Tiếp tục thực hiện mô hình “đưa chợ ra phố”. 

- Tiếp tục triển khai mô hình bán hàng bằng “xe lưu động”. 

- Chỉ áp dụng đối với các thôn, tổ “vùng xanh”. Đối với các thôn, tổ “vùng 

đỏ, cam, vàng” chỉ thực hiện theo hình thức mua hàng online hoặc mua hộ. 

- Cách thức thực hiện: 

+ Phát Thẻ 03 ngày/lần, theo từng địa bàn xã, phường; theo khung giờ (buổi 

sáng, buổi chiều). 

+ Mua hàng trực tiếp hoặc thông qua Tổ cứu trợ. 

2. Mô hình mua hàng Online 

- Người dân đặt hàng trực tiếp thông qua đơn vị cung ứng lương thực, thực 

phẩm. Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng giao hàng cho người dân. Riêng 04 

xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ và Vĩnh Trường thì tổ chức 

giao hàng tại các chốt kiểm soát; giao UBND xã, phường điều phối lực lượng Tổ 

cứu trợ và quân đội để tổ chức giao hàng cho người dân. 

- Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm gồm: 
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 + Các siêu thị. 

+ Cửa hàng Bách hóa xanh. 

+ Cửa hàng tiện lợi của Vinmart. 

+ Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang. 

3. Mô hình mua hộ thông qua Tổ cứu trợ thôn, tổ dân phố 

- Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm khác ngoài quy định tại 

mục 2 nêu trên thì không được mua bán trực tiếp hoặc online cho người dân mà 

chỉ áp dụng hình thức bán hàng và giao hàng thông Tổ cứu trợ xã, phường.  

- Hình thức đặt hàng: 

Người dân đặt hàng thông qua Tổ cứu trợ. Đại diện Tổ cứu trợ gửi đơn hàng 

cho các điểm bán hàng “đưa chợ ra phố”, “xe lưu động” đối với “vùng xanh” hoặc 

gửi đơn hàng cho các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm. Riêng đối với với 

“vùng đỏ, cam, vàng” và 04 xã, phường (Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ và 

Vĩnh Trường) thì Tổ cứu trợ gửi đơn hàng cho đơn vị cung ứng lương thực thực 

phẩm hoặc nguồn hàng tự chủ của địa phương. 

- Hình thức giao nhận hàng: 

+ Tổ cứu trợ nhận hàng từ tiểu thương hoạt động theo mô hình “đưa chợ ra 

phố”, mô hình “xe lưu động”; tổ chức phân đơn hàng và giao cho người dân. 

+ Xe giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm giao cho các Tổ 

Cứu trợ để gửi cho từng người dân (đối 04 xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, 

Vĩnh Thọ và Vĩnh Trường thì lực lượng quân đội hỗ trợ việc giao hàng cho người 

dân cùng với Tổ cứu trợ địa phương). 

+ Tổ Cứu trợ bố trí phương tiện nhận hàng trực tiếp tại các đơn vị cung ứng 

(trong trường hợp đơn vị cung ứng không kịp thời bố trí phương tiện giao hàng). 

4. Mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” của các đơn vị cung ứng 

lương thực, thực phẩm (chỉ áp dụng đối với các “vùng xanh”) 

Khuyến khích các đơn vị tổ chức mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” 

khi đảm bảo các điều kiện sau: 

- Xây dựng phương án và được UBND các xã, phường (nơi hoạt động) thẩm 

định và thống nhất. 

- Chỉ áp dụng bán hàng bên ngoài cửa hàng, siêu thị hoặc các địa điểm ngoài 

trời khác do các đơn vị tự chọn nhưng phải đảm bảo các điều kiện: 

+ Chỉ bố trí 01 lối vào và 01 lối ra; tại lối vào tổ chức lực lượng đo thân 

nhiệt, bố trí nước sát khuẩn, hướng dẫn người mua đứng giãn cách tối thiểu 02m, 

thực hiện đúng quy định “5K” và công tác phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. 

+ Sắp xếp, bố trí lượt người vào khu vực mua hàng phù hợp đảm bảo không 

để tập trung đông người. 

+ Mỗi gian hàng được kẻ ô khoảng cách tối thiểu 02m, trước các gian hàng 

được kẻ vạch hoặc giăng dây nhằm đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa 

người mua và người bán (khuyến khích bố trí vách ngăn giữa người mua và người 

bán, giữa các gian hàng). 
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III. Việc kiểm tra giấy tờ khi lưu thông trên đường 

Việc kiểm tra giấy tờ khi lưu thông trên đường thực hiện văn bản số 

8281/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tại các 

cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; phóng viên, nhà báo: Xuất trình 02 

loại giấy tờ sau: 

- Thẻ công chức, viên chức (đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã 

hội); hoặc thẻ chuyên ngành (đối với công an, quân đội, y tế, nhà báo); hoặc thẻ công 

tác (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ). 

- Giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, địa phương cấp và chịu trách nhiệm (trừ lực lượng công an, quân đội, 

y tế, nhà báo). 

2. Đối với nhân viên, người lao động của các tổ chức, doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, các cơ sở sản xuất kinh doanh được phép hoạt 

động theo quy định: Xuất trình 03 loại giấy tờ sau: 

- Giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp (theo mẫu đính kèm). 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. 

3. Đối với tình nguyện viên; tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân đạo: Xuất trình 

03 loại giấy tờ sau: 

- Giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp và chịu trách nhiệm. 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  

4. Đối với những người đi tiêm vắc xin: Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

- Giấy mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng 

chức năng tại các chốt kiểm soát.  

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

5. Đối với lực lượng Tổ cứu trợ. Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

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

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường. 

IV. Tổ chức thực hiện 

UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng ban liên quan và Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các Kế hoạch, 

nội dung đã chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-

19; trong đó tập trung thực hiện một số vấn đề sau: 

1. UBND các xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, chia sẻ và tiếp tục thực 

hiện việc cách ly toàn xã hội, vận động người dân ở trong nhà, người cách ly với 
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người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết; chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh và tích cực tham gia lấy mẫu xét nghiệm.  

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu tầm soát định kỳ theo Công điện 1168/CĐ-BYT 

của Bộ Y tế và Công văn số 7583/UBND-KGVX ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh, 

tuyệt đối không để bỏ sót đối tượng. 

- Hàng ngày, chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định 

các thôn, tổ có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới để báo cáo 

UBND thành phố (thông qua Trung tâm Y tế thành phố và Phòng Y tế). 

- Tăng cường công tác tuần tra (đảm bảo hoạt động 24/24 giờ), kiên quyết 

xử phạt đối với các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính 

phủ (đặc biệt chú trọng ở các “vùng đỏ, cam, vàng” và 04 xã, phường: Vĩnh 

Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường). Tuyệt đối không để xảy ra tình 

trạng “chặt ngoài lỏng trong”. 

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cung ứng lương thực 

thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại địa bàn (đặc biệt là “vùng 

đỏ, cam, vàng” và 04 xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh 

Trường). Phối hợp với Ban cứu trợ thành phố và các phòng, ban liên quan kịp thời 

động viên, thăm hỏi, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, 

nhất là người dân tại khu vực đang phong tỏa, cách ly y tế (có sự phân công rõ 

ràng giữa các bộ phận thực hiện để tránh trường hợp 01 người hoặc 01 hộ được 

nhận nhiều lần hoặc không được nhận lần nào). 

+ Chịu trách nhiệm thẩm định phương án thực hiện mô hình “đưa siêu thị, cửa 

hàng ra phố” của các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm tại địa bàn quản lý. 

+ Tiếp tục duy trì và tổ chức hiệu quả mô hình “đưa chợ ra phố” tại địa 

phương (trừ 04 xã, phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường). 

+ Tổ chức xét nghiệm cho lực lượng Tổ cứu trợ, tiểu thương và lực lượng 

tham gia mô hình “đưa chợ ra phố” (có giấy chứng nhận kết quả Test Covid-19 âm 

tính còn hiệu lực). 

+ Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc tổ chức mô hình “đưa siêu thị, 

cửa hàng ra phố” của các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn quản 

lý. Trường hợp khi các đơn vị tổ chức hoạt động nhưng không đảm bảo các biện 

pháp phòng chống dịch thì yêu cầu dừng ngay và báo cáo về UBND thành phố 

(thông qua Phòng Kinh tế) để xử lý đối với các đơn vị cố tình sai phạm. 

+ Chịu trách nhiệm phát, điều phối, thu và lưu Thẻ mua lương thực, thực 

phẩm theo ngày (đối với mô hình “đưa chợ ra phố”) để phục vụ công tác truy vết 

khi cần thiết. 

- Đẩy nhanh tiến độ xét, rút ngắn thời gian, thủ tục và thực hiện chi trả ngay 

trong ngày cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND xã, phường chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định. 
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2. Phòng Y tế 

Phối hợp Trung tâm Y tế nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động 

phối hợp tham mưu đề xuất UBND thành phố kịp thời chỉ đạo những tình huống 

phát sinh. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo.  

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với các lực lượng liên quan và các địa phương trong việc tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế 

hoạch của UBND thành phố.  

- Chủ động đề xuất Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế kịp thời bổ sung 

nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian đến, cụ thể về phương 

án triển khai từng địa bàn xã, phường và nhân vật lực hỗ trợ. 

- Hàng ngày, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với Phòng Y tế thẩm 

định, tham mưu UBND thành phố đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định các thôn, tổ có 

nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới để báo cáo Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Y tế. Đảm bảo nghiêm chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện việc xét nghiệm miễn phí cho lực lượng tình nguyện viên; tổ chức, 

cá nhân cứu trợ nhân đạo. 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Cử lực lượng tình nguyện viên đảm bảo đủ số lượng theo đề nghị của 

Trung tâm Y tế thành phố trong việc lấy mẫu và hỗ trợ các Tổ cứu trợ địa phương. 

- Bố trí nhân sự theo dõi, phản hồi thông tin trên các ứng dụng mạng xã hội 

để người dân biết liên lạc hoặc gửi thông tin cho các địa phương đơn vị tổ chức 

triển khai hỗ trợ kịp thời. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND thành 

phố xây dựng phương án đảm bảo cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác khai 

năm học mới 2021-2022 trên địa bàn thành phố. Đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch tại các trường học. 

- Cử lực lượng tình nguyện viên đảm bảo đủ số lượng theo đề nghị của 

Trung tâm Y tế thành phố trong việc lấy mẫu. 

6. Công an thành phố 

 - Tham mưu UBND thành phố phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 

thành phố. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch chốt chặn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-

19 (kể cả người dân trong các khu phong tỏa, trừ khu cách ly y tế), duy trì lực lượng 

tuần tra kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường của thành phố; kiên quyết xử lý đối 

với trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Thông tin đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an thành phố, Sở Giao 

thông và vận tải tại các chốt kiểm soát để người dân và lực lượng kiểm soát có 

thông tin chủ động phản ánh khi cần thiết. 
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- Chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết 

xử phạt đối với trường hợp người dân (kể cả cán bộ, công chức…) ra đường không 

thật sự cần thiết (đặc biệt là các vị trí ngõ hẻm, khu vực “vùng đỏ, cam”; và 04 xã, 

phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường). 

7. Ban Chỉ huy quân sự thành phố 

Tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch và đề xuất Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại 04 xã, 

phường: Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường. 

8. Phòng Quản lý đô thị  

- Tiếp tục chỉ đạo 27 Tổ phản ứng nhanh tăng cường công tác tuần tra lưu 

động,  kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ (đặc biệt là các “vùng đỏ, cam”).    

- Phối hợp với Công an thành phố tham mưu UBND thành phố kế hoạch 

đảm bảo phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố. 

9. Phòng Kinh tế 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường phát Thẻ đi mua lương thực thực phẩm. 

- Cung cấp phương án mẫu và hướng dẫn các đơn vị cung ứng lương thực, 

thực phẩm thực hiện mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố”. 

- Phối hợp với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và UBND các xã, 

phường đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. 

- Chịu trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện của UBND các xã, 

phường và các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm. Chủ động tham mưu, đề 

xuất UBND thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh. 

- Cung cấp danh sách các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm khác 

(ngoài danh mục quy định tại văn bản này) để UBND các xã, phường thông tin cho 

các Tổ cứu trợ địa phương, người dân biết, thực hiện việc mua hộ. 

10. Về công tác thông tin, tuyên truyền (Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao) 

Tăng thời lượng tuyên truyền (lưu ý nội dung tuyên truyền cần rõ ràng, đúng 

mục đích yêu cầu tại thời điểm tuyên truyền, ngắn gọn nhưng đủ nội dung cần 

truyền tải) trên hệ thống thông tin truyền thông địa phương và tuyên truyền lưu 

động về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. 

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố 

hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 

- Đôn đốc UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 

68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời 

báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. 

Giao Trưởng Phòng chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc tiến độ xét duyệt và chi trả 

của các địa phương. 
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12. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND 

thành phố cân đối bố trí kinh phí (từ nguồn dự phòng, vận động xã hội hóa) để hỗ 

trợ cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời tham mưu UBND thành 

phố đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Giao Trưởng 

Phòng chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ chi trả kinh phí hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ của các địa phương. 

13. Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu 

- Cung cấp ngay danh sách nhân viên giao hàng cho Phòng Kinh tế để theo dõi. 

Chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận nhân viên, người giao hàng do đơn vị quản lý khi 

tham gia lưu thông (nhân viên giao hàng chỉ được giao các mặt hàng thiết yếu cần thiết 

do đơn vị cung cấp); tuyệt đối không được xác nhận đối với người giao hàng không 

thuộc đơn vị quản lý. 

- Phối hợp với UBND xã, phường (nơi hoạt động) trong việc cung cấp 

phương án để thẩm định, tổ chức thực hiện mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra 

phố” của đơn tại các “vùng xanh”. Thu và lưu Thẻ mua lương thực, thực phẩm 

theo ngày để cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. 

- Không tổ chức việc mua bán trực tiếp cho người dân bên trong cửa hàng, siêu thị. 

- Chủ động liên hệ với đơn vị có chức năng xét nghiệm cho nhân viên, người 

giao hàng của đơn vị (kinh phí thực hiện do đơn vị đảm bảo và có giấy chứng 

nhận kết quả Test Covid-19 âm tính còn hiệu lực) và đảm bảo đầy đủ các giấy 

tờ lưu thông qua các chốt kiểm soát cho nhân viên và người giao hàng của đơn vị. 

- Chủ động điều tiết lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ 

người dân, thực hiện bình ổn giá, bố trí đủ và kịp thời đội ngũ nhân viên bán hàng, 

nhân viên giao hàng. 

- Chịu trách nhiệm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại đơn 

vị và mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” do đơn vị tổ chức (nếu có). 

Đối với các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm khác (ngoài danh 

mục quy định tại văn bản này) chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế, UBND các 

xã, phường để thực hiện việc bán và giao hàng theo hình thức mua hộ thông qua 

Tổ cứu trợ địa phương. 

14. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và 

đảm bảo đúng tiến độ các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố. 

15. Đội quản lý thị trường số 1 

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 
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16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội thành phố 

Chỉ đạo Mặt trận và tổ chức hội cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với 

UBND các xã, phường trong việc cứu trợ và hỗ trợ cung ứng lương thực, thực 

phẩm cho người dân. 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan 

và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh KH (báo cáo);   

- BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh;                

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Sở Công thương; 

- Sở Y tế; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh,  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, công ty,  

   đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                     Nguyễn Sỹ Khánh 
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