
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HOÀ                              Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 05 /CĐ-UBND                                Khánh Hòa, ngày 24  tháng  7  năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 
Về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách trong  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 
 

Tiếp tục thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND 

tỉnh, để bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn  

vi, địa phương khẩn trương bổ sung thực hiện một số biện pháp cấp bách như sau: 

I. Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ (thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh): 

1. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định về giãn cách theo 

nguyên tắc: 

a) Trong các khu phong tỏa: Thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia 

đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung 

quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi: Có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực 

phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (theo phiếu đi chợ/siêu thị 

do chính quyền địa phương cấp).  

b) Đối với các khu vực khác: Khu vực có nguy cơ rất cao thì người dân chỉ ở 

trong nhà, chính quyền tổ chức hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng 

nhà. Các khu nhà trong các hẻm nhỏ, đông người, mật độ dân số cao, thực hiện triệt 

để yêu cầu giãn cách giữa người với người. 

2. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

a) Chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, 

thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; 

cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển 

hàng hóa thiết yếu; ngân hàng, chứng khoán, kho bạc nhà nước, tang lễ và một số 

dịch vụ thiết yếu khác (do UBND cấp huyện quy định cụ thể theo tình hình, mức độ 

dịch) được hoạt động nhưng phải bảo đảm giãn cách, khuyến khích làm việc trực 

tuyến, luân phiên bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, phải đảm bảo an toàn 

tuyệt đối, thực hiện nghiêm nội dung 5K theo quy định. 

b) Tạm dừng các hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao 

thông chưa thật sự cấp bách, do chính quyền cấp huyện quyết định. Trường hợp 

hoạt động phải đảm bảo an toàn, trong đó có nguyên tắc “3 tại chỗ”. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn theo 

quy định (có Tổ an toàn Covid-19; thường xuyên thực hiện nghiêm túc “Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký 

túc xá cho người lao động”), tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” và “một cung 

đường, hai điểm đến”; kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các 

trường hợp hoạt động không bảo đảm các yêu cầu công tác phòng, chống dịch. 



Yêu cầu Sở Công Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản 

lý Khu Kinh tế Vân Phong, theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình thực 

hiện. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không đáp ứng đầy đủ, 

nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh thì yêu cầu doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. 

3. Đối với hoạt động của các chợ: Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 26/7/2021 tạm 

dừng hoạt động toàn bộ chợ truyền thống, chợ đầu mối trên địa bàn huyện Vạn 

Ninh, thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang để kiểm tra, đánh giá, xây dựng kế 

hoạch việc triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

tại Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 và các quy định khác có liên quan.  

Các chợ chỉ hoạt động trở lại khi đã đảm bảo an toàn theo đúng quy định 

4. Đối với các chốt, trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch trên các 

tuyến Quốc lộ 1: Chỉ giải quyết cho xe công vụ, các loại phương tiện vận tải hàng 

hóa có mã (QR code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải đi vào hoặc lưu 

thông qua tỉnh; các xe cá nhân của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, phục vụ 

phòng, chống dịch và các mục đích công vụ. 

II. Đối với các địa phương thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ (thành phố Cam Ranh, các huyện: Diên Khánh, Cam Lâm, 

Khánh Sơn, Khánh Vĩnh): 

1. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để phương châm 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách 

và các biện pháp phòng, chống dịch; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tích cực 

về các hoạt động phòng, chống dịch, hạn chế tối đa đưa tin một chiều, thiếu kiểm 

chứng, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân. 

2. Đề nghị người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết 

như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở 

sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. 

3. Siết chặt quản lý người và phương tiện từ các địa phương đang thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg; hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, việc di 

chuyển của người dân từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng 

việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp vì lý do 

công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

cần thiết. 

4. Thường xuyên cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ theo Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

Covid-19 để áp dụng các biện pháp bổ sung, nâng cao phù hợp. Đối với khu vực có 

nguy cơ thấp cần có biện pháp bảo vệ để không làm xuất hiện, gia tăng trường hợp 

lây nhiễm trong khu vực này. 

III. Một số nội dung khác áp dụng cho tất cả các huyện, thị xã, thành 

phố: 

1. Trong các khu cách ly: Người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp 

hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với 

người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế). 



2. Đối với các gia đình có thực hiện cách ly F1 tại nhà: Phải thực hiện nghiêm 

theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà, kể cả người thân trong 

gia đình (trừ trường hợp cấp cứu y tế); phải có sự chuẩn bị, dự trữ lương thực, thực 

phẩm thiết yếu cần thiết, đủ đảm bảo tiêu dùng trong thời gian có F1 cách ly tại nhà. 

3. Tổ chức tầm soát cộng đồng: Thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 6880/UBND-KGVX ngày 23/7/2021 về triển khai công tác truy vết, 

lấy mẫu xét nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thời gian hoàn thành việc thực hiện kế hoạch tầm soát: Trong ngày 

28/7/2021, với mục tiêu khoanh vùng, xác định được khu vực, địa điểm an toàn, 

chưa an toàn. 

- Hết thời hạn nêu trên, địa phương nào chưa hoàn thành thì Chủ tịch UBND, 

Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Về công tác cách ly: Có phương án khảo sát, tìm kiếm và mở rộng thêm 

khu cách ly tập trung tại từng địa phương để sẵn sàng triển khai ngay trong trường 

hợp số ca tiếp xúc gần (F1) tăng cao, không để bị động về phương án, không để quá 

tải tại các khu cách ly đang hoạt động. 

5. Về công tác điều trị: Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 6788/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 về tăng cường năng lực thu dung, 

điều trị bệnh nhân Covid-19. 

6. Công bố điện thoại đường dây nóng: Từng huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương thông tin công khai, rộng rãi số điện thoại đường dây nóng trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử tỉnh, huyện để người dân biết, kịp thời phản ánh. 

7. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND cấp huyện trong việc chỉ đạo toàn diện 

công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch và tình hình dịch tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phải khẩn trương báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận:     
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo); 

- BCĐ QG phòng, chống dịch Covid-19 (báo cáo); 

- Các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBMTTQVN tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Cảng HKQT Cam Ranh; 

- Cảng vụ HK tại Cảng HKQT Cam Ranh; 

- Công an XNC tại Cảng HKQT Cam Ranh; 

- Đài PTTH Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa; 

- Cổng TTĐT; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, NN, HN. 

                          CHỦ TỊCH 

                      

 

 

 

  

 

 

                     Nguyễn Tấn Tuân 

     


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-07-24T12:38:56+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tấn Tuân<nttuan@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2021-07-24T12:39:19+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa<ubnd@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




