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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang. 
_______________ 

 

Ngày 03/7/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang,               

ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang. 

Tham dự cuộc họp có ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND thành 

phố, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người của thành phố Nha 

Trang (theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND 

thành phố Nha Trang), lãnh đạo Đội Thanh niên xung kích, lãnh đạo Ban quản lý 

Vịnh Nha Trang, Ban quản lý các chợ trên địa bàn thành phố và Lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố. 

 Căn cứ Thông báo kết luận số 268/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người của tỉnh 

Khánh Hòa.  

Sau khi nghe phòng Y tế thành phố báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh 

trên địa bàn thành phố và ý kiến của các thành viên dự họp ông Nguyễn Sỹ Khánh  

- Chủ tịch UBND thành phố kết luận như sau:  

1. Hiện nay diễn biến tình hình dịch tại các tỉnh lân cận rất phức tạp, đặt biệt 

là diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 thực tế hiện nay tại một số thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn thành phố Nha Trang đã xuất hiện một số ca bệnh, ca nghi nhiễm 

Covid-19, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm ra cộng 

đồng ở Nha Trang rất cao.  

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 thì thành phố Nha Trang được đánh giá 

mức “Nguy cơ cao”. UBND thành phố Nha Trang yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh ở người của thành phố, các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân kiểm tra, kích hoạt 

các kế hoạch, kịch bản ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung cao độ 

thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-

19 theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố đã ban hành; đồng thời, khẩn 

trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 kể từ 00 giờ 00 ngày 04/07/2021 cho đến khi 

có thông báo mới, cụ thể: 
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- Thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Dừng các hoạt động tập trung đông người, trường hợp cần thiết phải tổ 

chức thì phải được UBND tỉnh cho phép và cấp, cơ quan, cá nhân tổ chức phải 

chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài 

phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại 

nơi công cộng. 

- Thực hiện khai báo y tế bắt buộc với toàn bộ người dân trên địa bàn. 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không 

thiết yếu, gồm: Vũ trường, quán bar, pub, karaoke, mát-xa, spa, trò chơi điện tử, 

rạp chiếu phim; tiệc cưới; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; các 

hoạt động thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga,...),  

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các bãi giữ xe tuyến công viên bờ biển 

đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, cấm các phương tiện đi vào công viên, để xe 

trong công viên tuyến biển. 

- Các quán ăn, uống đường phố, vỉa hè chỉ được bán mang về, không tổ chức 

ăn uống tại chỗ. Đối với các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trong nhà phải bố trí 

bàn ghế giãn cách tối thiểu 01 (một) mét hoặc có tấm chắn ngăn cách giữa các bàn, 

không sử dụng đồ dùng chung và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định. 

- Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng: Hành khách và lái xe phải 

đeo khẩu trang suốt hành trình, khai báo y tế, có dung dịch sát khuẩn tay.  

- Tất cả các quán ăn trên các tuyến Quốc lộ (đoạn thuộc địa phận thành phố 

Nha Trang) chỉ bán mang về. 

- Tăng cường thực hiện nội dung 5K của Bộ Y tế; bắt buộc tất cả người dân 

phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tập trung đông người, đặc biệt là khu 

vực công viên, bờ biển. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy 

định. 

- Đề nghị toàn thể Nhân dân địa phương không chủ quan, lơ là, nâng cao 

cảnh giác đối với dịch bệnh, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các 

biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. 
 

2. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường: 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ phụ trách quản lý, theo dõi, tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

khẩn cấp trong công tác phòng, chống dịch của UBND thành phố (kể cả những nội 

dung chỉ đạo qua điện thoại, zalo);  

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu chủ quan, lơ là, 

thiếu trách nhiệm để xảy ra bùng phát dịch trong lĩnh vực phụ trách hoặc địa bàn 

mình quản lý. 
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- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường làm việc trực tuyến nhưng 

phải hoàn thành công việc được giao, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, 

đơn vị, địa phương mình.  

- Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, 

đơn vị, địa phương không được chia sẻ nguồn thông tin không chính thống trên 

mạng xã hội gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang dư luận; trường hợp vi phạm 

sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động kiểm tra, đánh giá và cần thiết thì điều chỉnh, bổ sung các 

phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo 

nguyên tắc “4 tại chỗ”, không chờ đợi sự chi viện, hỗ trợ của UBND thành phố và 

ngành Y tế. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn, yêu cầu của Ngành Y tế về 

tình hình diễn biến công tác phòng chống dịch, về truy vết, phong tỏa, cách ly, theo 

dõi cách ly... trên Trang tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, của Sở 

Y tế hằng ngày để chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo thức năng nhiệm vụ và đúng 

quy định. Đặc biệt lưu ý nâng cao trách nhiệm của các địa phương trong việc quản 

lý, theo dõi tình hình người từ các địa phương khác khi đến, về thành phố Nha 

Trang. Trong đó, người đến, về thành phố Nha Trang từ các tỉnh, thành phố đang 

có ca lây nhiễm trong cộng đồng theo hướng dẫn của Ngành Y tế (Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Khánh Hòa …),  thì đề nghị phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm 

RT-PCR âm tính từ 03 - 05 ngày trước khi đến, về Khánh Hòa. 

 3. Ngoài các nội dung trên, UBND các xã, phường tập trung triển khai 

các nội dung sau: 

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là việc đeo khẩu 

trang khi ra đường. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến các hộ kinh 

doanh, tiểu thương trong chợ tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với BQL chợ xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm. 

- Phát huy hiệu quả vai trò Tổ Covid cộng đồng vào cuộc, khẩn trương, thần 

tốc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định để kịp thời phát hiện những trường hợp có thể lây ra cộng đồng, 

trường hợp tiếp xúc từ người ở vùng dịch. Khi có thông tin và phát hiện trường hợp 

có nguy cơ cao thì khẩn trương phối hợp truy vết, khoanh vùng, tổ chức lấy mẫu, 

xét nghiệm nhanh nhất có thể. Kịp thời ban hành quyết định cách ly tại nhà và siết 

chặt quản lý đối với các trường hợp F2. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan triển khai các biện 

pháp cấp bách thực hiện công tác phòng, chống tại các chợ. 

- Có kế hoạch kiểm tra, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng họp chợ tự phát 

lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn xã, phường.  
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- Thường xuyên cập nhật tình hình để tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh xã, phường và các chợ dề nghị những cá nhân có liên quan đến lịch trình 

bệnh nhân tại Phú Yên có liên quan đến Cảng cá Hòn Rớ liên hệ ngay Trạm Y tế 

địa phương để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế. 

- Chủ động đánh giá, kiểm tra, rà soát lại để cập nhật, điều chỉnh, hoàn chỉnh 

các kế hoạch, kịch bản, phương án,... sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch 

trên địa bàn. 

- Đồng loạt triển khai các biện pháp, trong đó tăng cường hơn nữa các hoạt 

động kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung chỉ đạo của tỉnh và thành phố. Bên 

cạnh việc tuyên truyền, những trường hợp không thực hiện nghiêm phải có biện 

pháp xử lý triệt để. 

- Khi có tình huống xảy ra: thì khẩn trương phối hợp, khoanh vùng, xác định 

khu vực cần phong tỏa, triển khai ngay việc lập danh danh sách số hộ, nhân khẩu 

của khu vực phong tỏa để phối hợp lấy mẫu. 

+ Phân công trực chốt 24/24; lưu ý phân công cụ thể cho các thành phần 

tham gia trực chốt.  

+ Đảm bảo ngay cơ sở vật chất, trang thiết bị và toàn bộ các nội dung khác 

trên tinh thần 4 tại chỗ; 

+ Chủ động giúp đỡ người dân trong khu vực phong tỏa tạm thời làm việc 

với các Siêu thị, các cơ sở bán tạp hóa; phát tờ rơi đến từng hộ dân để chủ động 

liên hệ mua hoặc đặt hàng online, mua các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm; 

tạo điều kiện cho người thân của các hộ dân được tiếp tế các nhu yếu phẩm cần 

thiết kịp thời. 

+ Rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến: F0, F1, F2 để phối hợp lấy 

mẫu.  

+ Đối với thi tốt nghiệp THPT: rà soát lập danh sách F1, F2 (nếu có đối với 

các cháu dự thi đợt này) để cung cấp ngay cho ngành giáo dục để thông báo đến 

các thí sinh biết, chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt này; 

động viên các học sinh để tránh ảnh hưởng tâm lý. 

- Thông báo và tăng cường giám sát chặt chẽ việc triển khai các quy định 

phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao như: chung cư, căn hộ du lịch, 

nhà trọ, căn hộ cho thuê trên địa bàn thành phố. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân hợp tác với chính quyền trong việc truy vết, khai báo y 

tế theo quy định. 

- Chủ động rà soát, bổ sung phương án cách ly y tế vùng có dịch Covid-

19 để sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống xảy ra. 
 

4. Riêng UBND phường Vĩnh Phước, xã Phước Đồng, xã Vĩnh Lương:  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh, thành phố, tổ chức chỉ đạo lực 

lượng chức năng của địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh, phối 
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hợp với ngành y tế trong việc lấy mẫu xét nghiệm người dân tại khu vực đang 

phong tỏa tạm thời xác định có bệnh nhân đến khi có thông báo mới.  

- Trên cơ sở Phương án thực hiện phong tỏa tạm thời của phường Phước 

Long, Chủ động xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự an toàn xã 

hội tại khu vực phong tỏa tạm thời tại địa phương. Cụ thể: 

+ Phân công lực lượng giúp người dân trong khu vực phong tỏa mua hoặc 

đặt hàng online các nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết 

yếu, an sinh xã hội cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa. Chủ động hỗ trợ các 

trường hợp khó khăn (nếu có). 

+ Thành lập Tổ công tác chốt trực 24/24 tại khu vực phong tỏa tạm thời 

(tránh trường hợp các hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực phong tỏa) đảm bảo kiểm 

soát, giám sát chặt chẽ các hộ dân; đồng thời tuyên truyền để người dân bình tĩnh, 

hợp tác với chính quyền và chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

chống dịch, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và cho cộng đồng.  

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch tại địa bàn để kịp thời phối hợp với 

ngành Y tế triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xử lý dịch theo quy 

định; đối với các khu vực áp dụng biện pháp cách ly y tế, phải đảm bảo cung ứng 

đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân; tăng cường lực lượng công an 

địa phương tại các chốt kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự. Nếu có vướng mắc 

thì liên hệ ngay với Trung tâm y tế và Phòng y tế để được hướng dẫn kịp thời. 
 

5. Phòng Y tế thành phố: 

- Phối hợp Trung tâm Y tế nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh; Căn cứ 

vào chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, các 

cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường kịp thời tham mưu việc ứng 

phó tình hình dịch bệnh phù hợp trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh và ngành Y tế.  

- Khẩn trương tham mưu UBND thành phố Tờ trình gửi Sở Y tế, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa, đề nghị UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành Quyết định cách ly y tế vùng có dịch CoVid-19 tại các thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn thành phố Nha Trang, bao gồm:  

+ Tổ dân phố 5 Hà Ra, tổ dân phố 6 Hà Ra, tổ dân phố 7 Hà Ra - Phường 

Vĩnh Phước; 

+  Thôn Phú Thịnh, thôn Phú Thọ, thôn Thành Đạt và thôn Thành Phát - Xã 

Phước Đồng; 

+  18 hộ thôn Văn Đăng 3 và 06 hộ thôn Võ Tánh - Xã Vĩnh Lương. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh; Căn cứ 

vào chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các 

cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường kịp thời tham mưu việc ứng 

phó tình hình dịch bệnh phù hợp trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của 

UBND tỉnh và ngành Y tế. 
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6. Phòng Kinh tế thành phố:  

6.1 Chủ động chỉ đạo các chợ trên địa bàn thành phố lập danh sách các hộ 

tiểu thương buôn bán tại chợ gửi về Trung tâm Y tế để tiến hành lấy mẫu xét 

nghiệm; hoàn thành trước 12 giờ ngày 04/7/2021. Lưu ý: Ưu tiên lấy mẫu xét 

nghiệp đối với tiểu thương các ngành hàng có tiếp xúc trực tiếp với các chợ đầu 

mối, cảng cá (như: Cảng cá Hòn Rớ,…). 

6.2 Chỉ đạo các chợ trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp 

bách thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể: 

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các hộ kinh doanh, tiểu thương trong 

các chợ tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; siết chặt, kiểm soát 

chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra, vào kinh 

doanh doanh, buôn bán trong chợ.  

- Yêu cầu BQL các chợ phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Tổ 

công tác để kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm tại các chợ, nhất là 

việc không chấp hành đeo khẩu trang khi ra vào chợ. 

- Yêu cầu các tiểu thương các ngành hàng có tiếp xúc trực tiếp với các chợ 

đầu mối, cảng cá (như: Cảng cá Hòn Rớ,…) chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các cá nhân đã có tiếp xúc, mua bán với tiểu thương tại Cảng cá Hòn Rớ 

trong khoảng thời gian từ ngày 18/6 đến 24/6/2021 (theo thông báo số 1741/TB-

KSBT ngày 02/7/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh) chủ động liên hệ 

ngay Trạm Y tế địa phương để được tư vấn, hướng dẫn khai báo y tế.  

+ Liên hệ ngay Trạm y tế địa phương nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở để 

khai báo y tế và được tư vấn kịp thời; Kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, thông báo 

kịp thời với cơ sở y tế các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc các vấn đề 

sức khỏe khác.  

+ Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử 

dụng thiết bị di động thông minh.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ phòng y tế để được hướng dẫn. 

7. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn;  

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường phân công nhân viên trực, hướng dẫn 

cho Nhân dân thực hiện khai báo y tế kịp thời.  

- Đối với các địa phương có khu vực phong tỏa tạm thời thì:  

+ Khẩn trương cử lực lượng hỗ trợ ngay địa phương; 

+ Đảm bảo đủ nhân lực cho Trạm y tế gồm: bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng am hiểu 

về công tác điều trị và phòng chống dịch để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, 

theo dõi giám sát sức khỏe, cấp cứu các bệnh thông thường khi có yêu cầu. 
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- Kịp thời triển khai cấp cứu, điều trị cho người bệnh vượt khả năng điều trị 

của Trạm y tế lên tuyến trên nhưng vẫn đảm bảo công tác cách ly y tế đối với 

người dân trong vùng được cách ly. 

- Chủ động rà soát, bổ sung phương án về nhân lực, cơ sở vật chất để sẵn 

sàng ứng phó cách ly diện rộng trên địa bàn thành phố đảm bảo chủ động sẵn sàng 

triển khai ngay khi có tình huống xảy ra. 

8. Phòng Tư pháp, Phòng  Quản lý đô thị, Công an thành phố, Đội 

TNXK, Tài chính - Kế hoạch, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị: Căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và hướng dẫn và hỗ trợ các địa 

phương kịp thời trong công tác phòng, chống dịch. 

9. Phòng Văn hóa và Thông tin:  Phối hợp Sở Thông tin Truyền thông theo 

dõi các thông tin đăng tải trên trang mạng xã hội để kịp thời phối hợp với Công an 

xử lý các trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong cộng 

đồng. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao: Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn 

để kịp thời nắm bắt thông tin và có nội dung  tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 phù hợp đến toàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

và vận động người dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm những biện pháp phòng, 

chống dịch. 

         11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội thành phố: Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, các đơn vị và UBND 

các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các nội dung trên của UBND thành phố. 
 

         UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban 

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

  Thông báo này thay thế thông báo số 1047/TB-UBND ngày 03/7/2021 

của UBND thành phố.  

(Đính kèm bản photocopy Thông báo kết luận số 268/TB-UBND ngày 

03/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa). 
  
 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên (VBĐT);                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQVN TP; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND TP; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP;                                          
- Ban QL các chợ, Ga Nha Trang; 

- Cổng Thông tin điện tử TP;     
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                   Trần Thị Thu Hiền 
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