
     ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 Số:   5801  /UBND-VP  Nha Trang, ngày  05  tháng  09  năm 2021 
                 

V/v chuẩn bị triển khai phương án 

cung ứng lương thực, thực phẩm 

sau thời gian kết thúc thực hiện 

Chỉ thị 16/CT-TTg 
 

                                 Kính gửi:  

      - Sở Công thương; 

     - Bưu điện tỉnh Khánh Hòa; 

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

     - Đội Quản lý thị trường số 1; 

     - Phòng Quản lý đô thị; 

     - Phòng Kinh tế; 

     - Công an thành phố; 

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

     - Công ty TNHH MTV chợ Đầm; 

 - BQL các chợ: Xóm Mới, Vĩnh Hải, Phương Sơn, 

  Phước Thái. 

- UBND các xã, phường; 

 

 Để chủ động trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân sau 

thời gian kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

UBND thành phố hướng dẫn các phương án thực hiện như sau: 

 I. Các mô hình cung ứng lương thực, thực phẩm 

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

- Tiếp tục thực hiện mô hình “đưa chợ ra phố” tại 27 xã, phường.  

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

1.1. Đối với các thôn, tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” 

- Cách thức thực hiện: 

 + Phát Thẻ 03 ngày/lần, theo khung giờ, theo khu vực (buổi sáng và 

buổi chiều). 

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

1.2. Đối với các thôn, tổ “vùng đỏ, cam” 

Tiếp tục thực hiện theo hình thức mua hàng online hoặc mua hộ 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. 
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* Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm gồm: 

 + Các siêu thị. 

+ Cửa hàng Bách hóa xanh. 

+ Cửa hàng tiện lợi của Vinmart +. 

+ Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang. 

+ Các Công ty, cửa hàng: Công ty Cổ phần Con Cưng; Chi nhánh 

Công ty Cổ phần lương thực Nam Trung Bộ; Cửa hàng thực phẩm sạch - 3F 

Food Mart; Công ty TNHH thực phẩm Năm mục tiêu; Công ty TNHH 

Moonmilk; Công ty Cổ phần chuỗi thực phẩm TH; Công ty TNHH thực 

phẩm Ngôi Sao; Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh tại 

Nha Trang; Công ty TNHH Toản Thắng Food; Công ty TNHH Sản xuất và 

Thương mại Cường Long Phát; Công ty TNHH TM Điện tử Aritnt.com; 

Công ty Cổ phần Đại Tân Việt; Công ty TNHH Song Ngọc; HKD Sơn Liêm; 

Co.op Food Phú Thạnh.  

+ Các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã. 

+ Và các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm khác. 

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

3.1. Hình thức đặt hàng: Người dân đặt hàng thông qua Tổ cứu trợ. Đại diện Tổ 

cứu trợ mua trực tiếp tại các điểm bán hàng “đưa chợ ra phố”, điểm bán hàng bằng 

“xe lưu động” hoặc gửi đơn hàng cho các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm. 

3.2. Hình thức giao nhận hàng: 

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

phố”, mô hình bán hàng bằng “xe lưu động” và các đơn vị cung ứng lương thực, 

thực phẩm khác; tổ chức phân đơn hàng và giao cho người dân. 

- Xe giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm giao tận nơi đến 

các Tổ Cứu trợ.  

- 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  

Tiếp tục 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. 
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+ 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). 

5. Mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn” của các đơn vị cung ứng lương 

thực, thực phẩm  

Khuyến khích các đơn vị tổ chức mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn” 

với 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 và phải đảm bảo các điều 

kiện sau: 

+ Khách hàng phải có Thẻ mua lương thực thực phẩm (có đóng dấu 

của địa phương). 

+ Bố trí cho khách hàng ngồi ở khu vực bên ngoài cửa hàng, siêu thị và 

giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 02 m, đảm bảo thực hiện đúng quy định 

“5K” và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế. 

+ Nhân viên siêu thị, cửa hàng kiểm tra Thẻ mua lương thực, thực 

phẩm và hướng dẫn khách hàng ghi Đơn hàng cần mua. 

+ Nhân viên siêu thị, cửa hàng thu nhận Đơn mua hàng và vào bên 

trong soạn hàng, mang ra cho khách phải đảm bảo thực hiện đúng các biện 

pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

 6. Mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện (Bưu cục, Bưu điện văn 

hóa xã)” 

 Khuyến khích người dân kết hợp mua hàng thiết yếu khi đến thực hiện các 

giao dịch tại các điểm Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã. 

 II. Tổ chức thực hiện 

 1. UBND các xã, phường 

- Rà soát, yêu cầu các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn 

quản lý ký cam kết (trước khi hoạt động) đảm bảo các biện pháp an toàn trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo mẫu do Phòng Kinh tế cung cấp. 

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

cửa hàng ra phố”, mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn” 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, trong đó yêu cầu các tiểu thương ký cam kết đảm bảo yêu cầu phòng 

chống dịch theo quy định “5K”; trường hợp tiểu thương nào không chấp hành thì 

yêu cầu dừng hoạt động và thay thế bằng tiểu thương khác. 
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- Tiếp tục phát Thẻ mua lương thực, thực phẩm cho các hộ dân ở các 

Thôn/Tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” trên địa bàn theo hướng dẫn của Phòng 

Kinh tế. 

- 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). 

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực 

phẩm cho người dân tại địa bàn (nguồn hàng: liên kết với các đơn vị cung ứng, 

nguồn tại chỗ hoặc các địa bàn lân cận). 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của các mô hình “đưa chợ 

ra phố”, mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố”, mô hình “Bán hàng tự chọn 

theo đơn”, mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện” và các đơn vị cung ứng 

lương thực, thực phẩm khác 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. 

- Đối với xã, phường có chợ hạng 3, căn cứ vào tình hình thực tế các tiêu chí 

về công tác phòng dịch tại chợ theo Công văn 1249/SCT-TMXNK ngày 30/7/2021 

của Sở Công thương Khánh Hòa và Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 

của Bộ Y tế, khẩn trương xây dựng Phương án hoạt động chợ bảo đảm các biện 

pháp phòng, chống dịch chỉ gồm các ngành hàng thiết yếu, gửi về UBND thành phố 

(thông qua Phòng Kinh tế) để Phòng phối hợp kiểm tra, thẩm định, trình UBND 

thành phố xem xét, quyết định. Trong quá trình xây dựng Phương án hoạt động chợ 

nếu có vướng mắc thì chủ động liên hệ Phòng Kinh tế để được hướng dẫn. 

- 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”, mô hình bán hàng “bằng xe 

lưu động”) để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

 2. Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm 

 - 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”, mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn” của đơn vị. 

 - Không được 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). 

- 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. 

- Thực hiện ký cam kết với UBND xã, phường (nơi hoạt động) và chịu trách 

nhiệm đảm bảo các biện pháp an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại đơn 

vị cũng như các mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố”, mô hình “Bán hàng tự 

chọn theo đơn”, mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện” do đơn vị tổ chức. 
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- Thực hiện thu và lưu Thẻ mua lương thực, thực phẩm theo ngày (đối với 

mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố”, mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn”) để 

phục vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

- Có trách nhiệm cung cấp danh sách nhân viên và người giao hàng của đơn 

vị về Phòng Kinh tế thành phố (trước khi hoạt động) để phối hợp với các đơn vị, 

địa phương liên quan theo dõi, quản lý. 

- Chịu trách nhiệm về nội dung đối với việc xác nhận Giấy công tác của 

nhân viên và người giao hàng thuộc đơn vị quản lý. 

* Đối với các Công ty, cửa hàng chưa nêu tên tại điểm 2, mục I, văn bản 

này; để đảm bảo điều kiện hoạt động đề nghị có văn bản đăng ký (ghi cụ thể địa 

chỉ, số điện thoại, lĩnh vực kinh doanh…) và kèm theo danh sách nhân viên, người 

giao hàng gửi về UBND thành phố Nha Trang (thông qua Phòng Kinh tế thành 

phố) để tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định. 

* Lưu ý: Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm phải thực hiện ký 

cam kết trước khi hoạt động và chỉ được cung ứng những mặt hàng thiết yếu. 

3. Công ty TNHH MTV chợ Đầm và BQL các chợ: Xóm Mới, Vĩnh Hải, 

Phương Sơn, Phước Thái 

3.1. Khẩn trương khảo sát địa điểm phù hợp (trước chợ) để xây dựng 

phương án và tổ chức ít nhất một mô hình “đưa chợ ra phố” đảm bảo hoạt động 

ngay sau khi kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; trình Phòng Kinh tế thẩm định 

trước khi hoạt động (đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định). 

3.2. Căn cứ vào tình hình thực tế các tiêu chí về công tác phòng dịch tại chợ 

theo Công văn 1249/SCT-TMXNK ngày 30/7/2021 của Sở Công thương Khánh 

Hòa và Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế, khẩn trương xây 

dựng Phương án hoạt động chợ bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch chỉ gồm 

các ngành hàng thiết yếu, gửi về UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế) để 

Phòng phối hợp kiểm tra, thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

Trong quá trình xây dựng Phương án hoạt động chợ nếu có vướng mắc thì 

chủ động liên hệ Phòng Kinh tế để được hướng dẫn. 

4. Bưu điện tỉnh Khánh Hòa 

- Tổ chức thực hiện mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện” đảm bảo 

các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Thực hiện việc ký cam kết với UBND các xã, phường (nơi có các điểm 

Bưu cục, Bưu điện văn hóa xã). 

5. 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. 

6. Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị: Quán triệt lực lượng các 

chốt kiểm soát kiểm tra, tạo điều kiện lưu thông đối với các lực lượng và phương 

tiện tham gia cung ứng lương thực, thực phẩm. 

7. Phòng Kinh tế 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường tiếp tục phát Thẻ đi mua lương thực, 

thực phẩm. 
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- Cung cấp mẫu cam kết cho các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và 

địa phương. 

- Cung cấp danh sách (địa chỉ, số điện thoại, lĩnh vực kinh doanh…) của các 

đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm (theo địa bàn) để các xã, phường theo dõi, 

phối hợp quản lý. 

- Cung cấp phương án mẫu mô hình “đưa siêu thị, cửa hàng ra phố” và 

hướng dẫn các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm thực hiện. 

- 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. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm triển khai 

mô hình “Bán hàng tự chọn theo đơn”. 

- Hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH MTV chợ Đầm, BQL các chợ: Xóm 

Mới, Vĩnh Hải, Phương Sơn, Phước Thái và UBND các xã, phường có chợ hạng 3 

khẩn trương xây dựng Phương án hoạt động chợ đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố. 

- 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.  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phương án cung ứng lương thực, thực 

phẩm nêu trên. 

 9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN và các Đoàn thể chính trị 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. 

10. Đề nghị Sở Công Thương Khánh Hòa: Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ 

UBND thành phố Nha Trang trong việc triển khai các biện pháp tổ chức cung ứng 

lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng 

ban, các Hội, Đoàn thể, UBND các xã, phường có khó khăn, vướng mắc phát sinh, 

chủ động xử lý hoặc báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế) để 

kịp thời chỉ đạo giải quyết phù hợp với tình hình thực tế./. 

 
Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              
- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo);      

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT, Ngân, Diễm, Thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Lưu Thành Nhân                  
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