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HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

Số: 327/KH-BTV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

           Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2021 

   

KẾ HOẠCH 

Phát động và triển khai mô hình “Đi chợ giúp dân” 
 

  

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để chung 

tay cùng với chính quyền kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng 

đồng, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố xây dựng Kế hoạch phát động và 

triển khai mô hình “Đi chợ giúp dân” trong các cấp Hội, cán bộ và hội viên phụ 

nữ toàn thành phố, với các nội dung cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Giúp các hộ gia đình mua lương thực, thực phẩm đảm bảo trong thời 

gian thành phố áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế người dân ra 

đường, tránh lây lan dịch bệnh. 

- Hỗ trợ cùng với chính quyền và các ngành chức năng trong việc cung 

ứng lương thực thực phẩm đảm bảo chất lượng và kịp thời. 

- Các hoạt động của các cấp Hội phải đảm bảo phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của Hội, tạo sự lan tỏa trong các cấp Hội và tuân thủ nghiêm các yêu 

cầu, quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hoạt động “Đi chợ giúp dân” 

Các cấp Hội chỉ đạo mỗi Chi hội Phụ nữ tùy theo quy mô Tổ Dân phố ở 

khu dân cư để vận động đảm bảo mỗi Tổ Dân phố có tối đa 2 tình nguyện viên  

tham gia mô hình “Đi chợ giúp dân”, hỗ trợ người dân mua lương thực thực 

phẩm. 

- Địa bàn triển khai thực hiện: Khu dân cư/ tổ dân phố.  

- Đối tượng tham gia hỗ trợ: Tình nguyện viên là cán bộ Hội, hội viên 

phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ công chức viên chức đang thực hiện giãn 

cách tại nhà. 

+ Độ tuổi từ 18 đến dưới 60 tuổi; 

+ Có phương tiện và đi được xe máy; 

+ Đã được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính hoặc đã được tiêm vacxin; 

+ Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch (đảm bảo 5K, 

nước sát khuẩn, mũ chống giọt bắn …). 
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-  Số lượng: tối đa 2 tình nguyện viên/ 1 Tổ Dân phố. Toàn thành phố có 

3.434 Tổ Dân phố. 

- Thời gian hỗ trợ: 3 ngày/1 lần/hộ gia đình. 

- Cách thực triển khai thực hiện 

+ Tại Khu dân cư, các tình nguyện viên tham gia mô hình sẽ chủ động 

phối hợp với tổ dân phố thông báo về việc hỗ trợ mua lương thực thực phẩm 

giúp người dân theo hình thức 3 ngày/ 1 lần, mỗi ngày khoảng 30% hộ gia 

đình/tổ. 

+ Trên cơ sở nhu cầu về lương thực thực phẩm thiết yếu, các hộ gia đình 

sẽ gửi phiếu đăng ký mua hàng hóa thiết yếu/ thực phẩm đến Tổ Dân phố (qua 

nhóm Zalo của tổ hoặc phiếu), tình nguyện viên sẽ tổng hợp số lượng đơn hàng 

của các hộ dân để đi chợ, mua lương thực thực phẩm giúp cho các hộ gia đình. 

+ Mỗi tình nguyện viên chỉ được đi chợ, siêu thị, hàng hóa trên xe lưu 

động hoặc các cửa hàng tạp hóa gần nhất đã được chính quyền địa phương cho 

phép hoạt động.  

+ Việc mua thực phẩm được thực hiện hàng ngày, đảm bảo chất lượng; 

việc phân phối đảm bảo kịp thời, chính xác. 

+ Khuyến khích các hộ gia đình và tình nguyện viên sử dụng ứng dụng 

Zalo để đăng ký mua hàng, tổng hợp đơn hàng và phản hồi thông tin về các mặt 

hàng, thực phẩm … 

+ Việc giao nhận hàng hóa được thực hiện tại hộ gia đình. 

2. Hoạt động phân phối lương thực thực phẩm 

Từ nguồn hàng hóa, lương thực thực phẩm thành phố phân bổ cho các địa 

phương để hỗ trợ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, để nghị 

các cấp Hội:  

+ Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phân phối 

lương thực thực phẩm đến các khu dân cư và hộ gia đình đảm bảo kịp thời, chất 

lượng. 

+ Quan tâm đến các nhóm đối tượng công nhân lao động, người thuê trọ 

gặp khó khăn … đang tạm trú tại địa bàn khu dân cư để đề xuất chính quyền địa 

phương hỗ trợ lương thực thực phẩm, giúp các nhóm đối tượng này vượt qua 

khó khăn, yên tâm phòng, chống dịch. 

3. Tiếp tục triển khai và duy trì bếp ăn của Hội Phụ nữ phường, xã và Chi 

hội Phụ nữ để phục vụ các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại 

địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

- Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế: tham mưu cho Ban Thường vụ xây 

dựng Kế hoạch và triển khai cụ thể trong các cấp Hội. 
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+ Phối hợp với Sở Công thương, UBND các quận huyện trong việc nắm 

bắt việc mở lại các chợ truyền thống, các của hàng tạp hóa, các siêu thị, các xe 

lưu động… và lượng hàng hóa, cung ứng lương thực thực phẩm đảm bảo, phù 

hợp với từng địa bàn, khu dân cư để hỗ trợ cho hoạt động “Đi chợ giúp dân” 

của các cấp Hội đạt hiệu quả. 

+ Tổng hợp thông tin, báo cáo phản ánh việc triển khai Kế hoạch hàng 

ngày. Đề xuất động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cán bộ Hội, tình 

nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

tại địa phương. 

- Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp: Phối hợp với các cơ quan thông 

tấn báo chí tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về mô hình này và các hoạt 

động tham gia công tác phòng chống dịch của các cấp Hội, tạo sự lan tỏa và 
nâng cao nhận thức, ý thức của CB, HVPN và người dân trong phòng chống dịch. 

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng: tham mưu cho Ban Thường 

vụ nguồn kinh phí, các hoạt động chuẩn bị để triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả.  

2. Sở Công thương thành phố 

Đề nghị Sở Công thương thành phố phối hợp trong việc cung ứng lương 

thực thực phẩm thiết yếu đảm bảo đầy đủ, kịp thời, phù hợp với từng địa bàn 

khu dân cư để hỗ trợ cho hoạt động “Đi chợ giúp dân” đạt hiệu quả. 

3. Thành Đoàn Đà Nẵng 

Đề nghị Ban Thường vụ thành đoàn Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị phối hợp 

cùng Hội phụ nữ xã, phường vận động nữ thanh viên tham gia cùng lực lượng 

tình nguyện của Hội. 

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận/huyện 

- Chủ động báo cáo cấp ủy và chỉ đạo các cấp Hội cơ sở triển khai thực 

hiện Kế hoạch đạt hiệu quả. 

- Rà soát, nắm tình hình tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch của 

từng cấp Hội, của cán bộ, HVPN ở khu dân cư để chỉ đạo tăng cường sự tham 

gia của các cấp Hội, cán bộ, HVPN đối với công tác hỗ trợ phòng chống dịch ở 

các địa phương. 

- Giám sát và theo dõi hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là hoạt động của các 

Chi hội ở Khu dân cư để phát hiện và kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp 

với tình hình thực tế. 

- Thường xuyên phản ánh, chia sẻ những cách làm hiệu quả, những 

vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai để phối hợp với các ngành có 

những điều chỉnh kịp thời, phù hợp. 

- Hằng ngày, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mô hình và các hoạt 

động về Ban GĐXH – KT, Hội LHPN TP. Phản ảnh trực tiếp đến chị: Nguyễn 

Thị Huyền - PCT Hội LHPN thành phố, ĐT: 0905.201.957 hoặc Nguyễn Thị 

Hà Thu - Trưởng ban GĐXH-KT, ĐT: 0906.550.424 
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5. Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường, xã 

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về mô hình hoạt 

động của Hội để phối hợp triển khai hiệu quả, góp phần cùng với chính quyền 

địa phương trong việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân yên tâm 

phòng, chống dịch;  

- Lập danh sách cán bộ Hội, HVPN tham gia để đề xuất cấp thẻ thực hiện 

nhiệm vụ và lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày/1 lần; đồng thời, gửi danh sách về Hội 

LHPN quận, huyện, thành phố để tổng hợp, theo dõi. 

- Phối hợp với địa phương quy định các tuyến đường, các chợ, siêu thị 

được hoạt động; cấp thẻ quy định lộ trình được phép di chuyển để các tình 

nguyện viên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch. 

- Quán xuyến, giám sát các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; 

đặc biệt là việc triển khai mô hình “Đi chợ giúp dân” tại các Chi hội. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mô hình và các hoạt động hỗ trợ 

tham gia phòng chống dịch của Hội LHPN phưỡng xã và các Chi hội về Hội 

LHPN quận, huyện để theo dõi, tổng hợp và báo cáo về Hội cấp trên.  

6. Chi hội Phụ nữ 

- Chi hội trưởng Phụ nữ là người trực tiếp tham gia và hỗ trợ các hoạt 

động phòng, chống dịch của các tình nguyện viên tại khu dân cư. 

- Vận động các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống 

dịch tại Khu dân cư. 

- Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bất cập tại Khu dân cư 

để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp với từng địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch phát động và triển khai mô hình “Đi chợ giúp dân” 

của Ban Thường vụ Hội LHPN TP Đà Nẵng đề nghị Hội LHPN các quận, 

huyện; đơn vị có liên quan; các ban, bộ phận thuộc cơ quan Hội LHPN thành 

phố theo sự phân công nghiêm túc triển khai thực hiện. Đây là một trong những 

nội dung được đưa vào chỉ tiêu đánh giá phong trào thi đua cuối năm của các 

cấp Hội./.  
 

 

Nơi nhận:                                                                        
- ĐCT TW Hội;    
- VP , Ban GĐ &XH TW Hội 

- VP Thành Ủy, VP UBND TP; 

- UBMTQ VN TP; 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thành ủy; 
- Thành đoàn Đà Nẵng 

- Sở Công Thương thành phố; 

- Quận ủy, UBND các quận/huyện; 
- TT, TV, kế toán Hội LHPN TP; 

- Hội LHPN các quận/huyện; ĐVTV; ĐVTT; 

- Ban TG-NC LĐLĐ TP; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH           

 

Hoàng Thị Thu Hương 
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………………………………………… 

…………………………….. 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

            

   

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA HÀNG HÓA THIẾT YẾU 

 

Họ và tên người mua ……………………………………………………. 

Địa chỉ: Số nhà  …………… Đường ……………………. Tổ ………… 

Số điện thoại: ……………………………………………………………. 

Stt Tên hàng hóa Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Thịt heo     

2 Thịt bò     

3 Cá     

4 Tôm     

5 Trứng     

6 Rau ….     

7 Củ, quả ……     

8 Gạo     

9 Khác ……..     

 

 

 

 

 

 

      ………….. ngày ……. tháng ….. năm  ...… 

             Người mua hàng 

             …….……………. 


	Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để chung tay cùng với chính quyền kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Thường vụ Hội LHPN thàn...

