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                                                 Kính gửi:  

                                                                 - Chủ tịch UBND các xã, phường; 

                                                                 - Phòng Kinh tế. 

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Tổ cứu trợ tại các địa 
phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, đảm bảo kịp thời việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho 
người dân và cứu trợ khi cần thiết, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Công khai và thông báo rộng rãi thông tin của Tổ cứu trợ tại các thôn, tổ 
gồm: tên, số điện thoại liên hệ bằng hình thức phát tờ rơi, dán số điện thoại tại nhà 
dân, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác... để tất cả người dân tại các thôn/tổ 
biết liên hệ đề nghị hỗ trợ mua hộ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu 
khác, kể cả việc đề nghị cứu trợ. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc hoạt động của các Tổ cứu trợ, 
tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong việc nhận đơn hàng cũng như tổ chức việc 
mua hàng hộ cho dân; tuyệt đối không được để tình trạng có hộ dân thiếu đói do 
không tiếp cận được Tổ cứu trợ. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Tổ cứu trợ và các lực lượng 
khác đảm bảo “đi từng ngõ, gõ từng nhà” trong việc tiếp nhận thông tin về nhu 
cầu của người dân để hỗ trợ, đảm bảo việc cung ứng lương thực, thực phẩm và các 
mặt hàng thiết yếu khác đến người dân được kịp thời. Trong đó, đặc biệt quan tâm 
đối với những trường hợp người già, hộ nghèo, hộ khó khăn, những người đăng ký 
tạm trú, thuê trọ hiện sinh sống trên địa bàn để nắm thông tin kịp thời hỗ trợ ngay. 

- Đối với các xã, phường có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều khu chung 
cư thì yêu cầu thành lập bổ sung các Tổ cứu trợ hoặc Tổ cứu trợ chung cư,v.v... để 
có thêm nhiều đầu mối tiếp nhận, tránh bỏ sót nhu cầu của người dân. 

- Tuyệt đối không để người dân trên địa bàn thiếu đói, thiếu lương thực, thực 
phẩm. 

2. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và UBND các xã, 
phường đảm bảo cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân; chủ 
động tham mưu ngay đề xuất UBND thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh. 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường và 
Phòng Kinh tế triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:    
- Như trên (VBĐT); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP; 

- Đảng  ủy các xã, phường; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP. 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

          Lưu Thành Nhân 

V/v tăng cường hoạt động của 

Tổ cứu trợ tại các thôn, tổ.  
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