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         Số:  1109 /TB-UBND Nha Trang, ngày   16   tháng  7  năm 2021. 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp  

triển khai các biện pháp cấp bách thực hiện công tác phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn  thành phố Nha Trang. 
_______________ 

 

Ngày 16/7/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang,               

ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp triển khai các 

biện pháp cấp bách thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn  thành phố Nha Trang. 

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

phố, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thành 

phố và Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

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. Công an thành phố: 

- Chỉ đạo Công an các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND các xã, 

phường thành lập từ 1 đến 2 Tổ công tác lưu động/1 xã, phường tuần tra, xử lý các 

hành vi vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, mỗi tổ 

gồm có: 01 Công an, 01 dân quân; 01 cán bộ Quản lý đô thị. 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường kiểm tra, nắm danh ssch các đối tượng 

thường trú, tạm trú trên địa bàn đi từ Ninh Hòa, Vạn Ninh về Nha Trang từ ngày 

10/7/2021 đến nay. Gửi danh sách về Trung tâm Y tế thành phố để thực hiện lấy 

mẫu, xét nghiệm. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Tổ chức đánh giá mức độ nguy cơ của các khu vực trên địa bàn thành phố 

trên cơ sở Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương 

ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 

Covid-19 tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021; 

- Xây dựng Kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm tại 27 xã, phường (Đặc biệt là các 

địa phương đã có khu vực phong tỏa: Phước Long, Phước Đồng, Vĩnh Phước, Vĩnh 

Nguyên, Vĩnh Trường, Vĩnh Lương, Phước Hải, Vĩnh Hòa) đảm bảo từ 15 đến 20 

ngàn mẫu/1 ngày. Kế hoạch phải nêu rõ: phương án, quy trình, lực lượng, thời gian, 

khu vực lấy mẫu; Phân công người tổng hợp số liệu, cập nhật kết quả xét nghiệm. 

Hoàn thành trước 14 giờ 00 ngày 17/7/2021. 
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3. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: 

Phối hợp các phòng, ban liên quan cung cấp số liệu, thông tin các tổ dân phố, 

hộ gia đình, số nhân khẩu của các xã, phường trên địa bàn thành phố cho Trung 

tâm Y tế để xây dựng kế hoạch.  

4. Phòng Y tế thành phố: 

Trên cơ sở Kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố, tham mưu UBND thành 

phố văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai 

thực hiện kế hoạch. 
 

         Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an thành phố và Lãnh đạo Văn 

phòng HĐND và UBND thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 
  

 
 

Nơi nhận:                                                                
- Thành phần dự họp (VBĐT);                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu VT, Thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                   Trần Thị Thu Hiền 
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