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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về công tác phòng 

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

 

 Ngày 15/8/2021, tại Văn phòng HĐND&UBND TP. Nha Trang, Ông 

Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp về 

công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Tham dự có Ông Hồ Văn Mừng – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư, Chủ tịch 

HĐND thành phố; Ông Lưu Thành Nhân – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ông 

Lê Đại Dương – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Ông Phan Thanh Liêm – Phó 

Chủ tịch UBND thành phố và đại diện các phòng ban, Hội đoàn thể, Chủ tịch 

UBND các xã, phường.  

 Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tình hình, nhiệm vụ công tác phòng chống 

dịch và ý kiến của các thành viên dự họp, Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Bí thư, 

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Lãnh đạo các phòng ban liên quan 

và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các 

Kế hoạch, nội dung đã chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng chống 

dịch; trong đó tập trung thực hiện một số vấn đề sau: 

 1. UBND các xã, phường 

- Khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung đã chỉ đạo của UBND 

thành phố về công tác lấy mẫu xét nghiệm. Tập trung toàn bộ lực lượng cán bộ, 

công chức, nhân viên, thôn, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với Tổ lấy mẫu, huy 

động nhân dân tích cực tham gia lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo hoàn thành 100% kế 

hoạch đã đề ra.  

- Triển khai ngay kế hoạch đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân; 

cung cấp họ tên, số điện thoại, danh sách thành viên Tổ cứu trợ của các thôn, tổ 

dân phố; thông tin cho từng hộ dân biết bằng nhiều hình thức (kể cả niêm yết công 

khai). 

+ Lập danh sách đầu mối các Tổ cứu trợ (mua hộ lương thực thực 

phẩm) thông báo đến người dân ở các thôn, tổ dân phố. Khi có nhu cầu mua 

hàng, người dân đặt hàng thông qua các Tổ cứu trợ,  sau đó đại diện Tổ cứu 

trợ sẽ trực tiếp liên hệ với các đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm đặt và 

giao nhận hàng và sẽ đến trực tiếp tại nhà cho người dân.  

+ Đối với các xã, phường đang triển khai mô hình đưa chợ ra phố vẫn 

tiếp tục duy trì cho tiểu thương hoạt động nhưng người dân không được trực 
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tiếp đi chợ, thay vào đó Tổ cứu trợ sẽ triển khai việc mua hộ cho người dân 

như trên. 

- Tổ chức mua và cấp ngay quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có 

hoàn cảnh khó khăn; Công khai danh sách nhận hỗ trợ để người dân biết, theo dõi 

và gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Tổ chức tuyên 

truyền để người dân biết, ủng hộ và chấp hành chủ trương cách ly toàn xã hội. 

- Chịu trách nhiệm huy động lực lượng chốt chặn, kiểm tra (đảm bảo hoạt động 

24/24 có cân đối thời gian, lực lượng giữa các ca trực cho phù hợp), kiên quyết xử phạt 

đối với các trường hợp vi phạm, không để tái diễn tình trạng “chặt ngoài lỏng trong”; 

đồng thời tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh của địa phương để răn đe các 

trường hợp khác. 

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND thành phố nếu còn để xảy ra tình trạng người dân vi phạm Chỉ thị 16-

CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ do không kiểm tra, xử phạt nghiêm túc; thiếu 

trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện để công tác lấy mẫu không đạt tỉ 

lệ 100% theo kế hoạch; công khai các thông tin liên quan trong công tác phòng 

chống dịch bệnh; để chậm trễ trong việc cung ứng lương thực thực phẩm cho 

người dân gây ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 

bàn quản lý. 

2. Công an thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch chốt chặn, duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường 

của thành phố; kiên quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết 

xử phạt đối với trường hợp người dân (kể cả cán bộ, công chức…) ra đường không 

thật sự cần thiết (đặc biệt là các vị trí ngõ hẻm). 

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Tổ chức rà soát, đánh giá tình hình các Tổ lấy mẫu xét nghiệm hiện nay tại 

27 xã, phường để kịp thời đề xuất Sở Y tế bổ sung nhân lực, vật tư y tế để thực 

hiện việc lấy mẫu đảm bảo đạt tỉ lệ 100% theo Kế hoạch; đồng thời báo cáo tiến độ 

thực hiện về UBND thành phố để kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. 

- Tổ chức ưu tiên tiêm Vacxin cho các đối tượng theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

4. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố nắm bắt diễn biến tình hình dịch 

bệnh, chủ động tham mưu UBND thành phố Nha Trang chỉ đạo hoặc kiến nghị Sở 

Y tế, UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí nhân lực, vật tư y tế đảm bảo công tác lấy mẫu 

theo đúng Kế hoạch đề ra. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố điều chỉnh thời gian tiêm 

Vacxin cho các đối tượng. 
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- Có hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho các xã, phường triển khai thứ tự ưu tiên 

tiêm Vacxin. 

- Tham mưu UBND thành phố khen thưởng động viên, phê bình chấn chỉnh, 

xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch. 

5. Phòng Quản lý đô thị 

Chỉ đạo 27 Tổ kiểm tra liên ngành (Tổ phản ứng nhanh) tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tham mưu xử lý trách nhiệm 

trách nhiệm đối với các địa phương để xảy ra tình trạng vi phạm trong việc tổ chức 

thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo nhanh kết quả về 

UBND thành phố Nha Trang trước 19:00 hàng ngày (báo cáo cụ thể số lượng 

trường hợp vi phạm, địa bàn vi phạm). 

6. Phòng Kinh tế 

Tiếp tục theo dõi, phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị cung 

ứng thực hiện đảm bảo kế hoạch cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân. 

Chủ động tham mưu UBND thành phố giải quyết các tình huống phát sinh. 

7. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu UBND thành phố hướng dẫn các địa phương trong việc hỗ trợ 

cấp phát lương thực thực phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh 

khó khăn trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện và theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết 

những vấn đề khó khăn, vướng mắc. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Cử lực lượng giáo viên các Trường học hỗ trợ các Tổ xét nghiệm và nhập số 

liệu tại các địa phương. 

 UBND thành phố thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc triển khai thực 

hiện; Trong quá trình thực hiện nếu để xảy ra các nội dung sai phạm ảnh hưởng 

đến công tác phòng chống dịch của thành phố thì người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền địa phương và các phòng ban thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ 

tịch UBND thành phố./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các thành viên dự họp; (VBĐT) 

- BBT CTT điện tử TP; 

- Lưu: VT, Ngân, Thư, Diễm.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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