
      ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                         
               

      Số:   4477 /UBND-YT                    Nha Trang, ngày  10  tháng  7  năm 2021 
   

V/v Tăng cường thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch CoVid-19 trong 

thời gian thực hiện Chỉ thị số             

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
                                      

                                             Kính gửi:  

                                                              - Các đơn vị, phòng, ban, thành phố; 

                                                                  - Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố;                        

                                                              - UBND các xã, phường.   
 
 

          Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang trong những 

ngày qua đang diễn biến phức tạp, với tổng số ca mắc trên địa bàn thành phố tính 

đến 10 giờ 00 ngày 10/7/2021 là 68 trường hợp dương tính SARS-CoV-2; số mắc 

liên tục tăng từ 03 - 06 trường hợp mắc mới/ngày, đã xuất hiện các trường hợp mắc 

trong cộng đồng tại một số xã/phường và tại một số khu vực đang phong tỏa tạm 

thời cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; thành phố nằm 

trong nhóm “Nguy cơ rất cao” và dự báo trong những ngày tới số trường hợp mắc 

mới sẽ tiếp tục gia tăng nếu công tác phòng chống dịch Covid-19 không thực hiện 

quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch. 

           Trong thời gian thành phố Nha Trang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Công điện 03/CĐ-CTUBND ngày 08/9/2021; UBND thành phố yêu cầu các đơn 

vị, phòng, ban thành phố và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 

phạm vi phụ trách, chủ động, phối hợp, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

           1. Tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo tại Công 

văn số 4436/UBND-VP ngày 08/7/2021, Công văn số 4471/UBND-VP ngày 

09/7/2021, Công văn số 4468/UBND-VP ngày 09/7/2021 của UBND thành phố về 

việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

          2. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chú ý các khu vực có nguy cơ cao như: 

chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vực công cộng, khu vực dân cư trong các 

thôn/tổ, hẻm nhỏ… 

          3. Trong thời gian từ nay đến 00 giờ 00 ngày 23/7/2021; Ngoài thực hiện nội 

dung trên (tại mục 1,2), cần khẩn trương thực hiện quyết liệt các nội dung sau: 

         - Kiểm soát chặt chẽ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại khu 

vực Quốc lộ IA, ngã 3 Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang (theo Quyết định số 

14412/QĐ-BCĐ ngày 09/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người 

thành phố) và chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại Ga Nha Trang. 
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         - Tại các khu vực phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch Covid-19: Ngoài việc 

tổ chức thực hiện theo Quyết định 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

CoVid-19”; cần tập trung: 

         + Chỉ đạo tổ chức triển khai ngăn chặn, khoanh vùng, cách ly triệt để, dập 

dịch kịp thời, không để dịch tiếp tục bùng phát, lan rộng. 

         + Tăng cường tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung cụ thể, dễ hiểu, 

đảm bảo đến từng hộ gia đình, tổ chức ký cam kết từng hộ gia đình, nhất là các hộ 

có trường hợp hoặc tiếp xúc F0, F1, F2…(nếu thấy cần thiết);  

        +  Khẩn trương truy vết, điều tra dịch tể, xác định trường hợp tiếp xúc F1, F2, 

tổ chức thực hiện nhanh chóng công tác lấy mẫu xét nghiệm, công tác khử khuẩn 

và thực hiện biện pháp xử lý y tế kịp thời. 

        + Đối với trường hợp F2: Tổ chức ra quyết định cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú 

và phải hướng dẫn cụ thể việc cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú; đồng thời tổ chức 

giám sát chặt chẽ, không để F2 ra khỏi nơi cách ly y tế. Kiên quyết xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. 

         + Đối với trường hợp F1: Nhanh chóng đưa cách ly tập trung y tế theo quy 

định (không để lưu lại, chờ đợi ở khu đang phong tỏa với thời gian dài). 

         + Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm biện pháp phòng, chống lây nhiễm CoVid-19 trong khu vực phong 

tỏa cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 như: ra khỏi nhà khi không cần thiết, tụ tập 

giao tiếp, tán gẩu, ăn uống, vui chơi (chú ý trẻ em), các trường hợp cố tình trốn ra 

ngoài khỏi khu vực phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch Covid-19... 

          - Tại các địa phương chưa có ca nhiễm Sars-cov-2 trong cộng đồng:  

          + Khi phát hiện hoặc có nguồn thông tin về các trường hợp liên quan dịch 

bệnh Covid-19 phải khẩn trương tổ chức truy vết, điều tra dịch tể, xác định trường 

hợp tiếp xúc F0, F1, F2… tổ chức thực hiện nhanh chóng công tác lấy mẫu xét 

nghiệm, công tác khử khuẩn; nhanh chóng đưa các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ 

mắc bệnh, trường hợp F1 ra khỏi cộng đồng và thực hiện biện pháp xử lý y tế theo 

quy định; nếu có trường hợp phát hiện F0, F1, F2…liên quan đến các địa phương 

khác, kịp thời thông báo cho các địa phương để phối hợp điều tra, truy vết và xử lý 

về y tế. 

          + Trường hợp có đông người F1 lưu trú tại một khu như: khu nhà trọ, khu ký 

túc xá…hoặc hộ gia đình, thì áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung tạm thời đối 

với khu, hộ gia đình đó và nhanh chóng thực hiện biện pháp xử lý y tế, nhanh 

chóng đưa trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, trường hợp F1 đi cách ly y tế theo qui 

định. 

          + Tổ chức quản lý chặt chẽ, giám sát, kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại 

nhà; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly và sau khi kết thúc 

cách ly; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp 

F2 tự ý ra khỏi nơi ở đang chấp hành cách ly y tế. 
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+ Công an thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tổ 

chức các Tổ tuần tra, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra các trường hợp tập trung 

đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; 

đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người 

dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng.  
 

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

xã hội thành phố tiếp tục 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 tốt các nội dung trên của 

UBND thành phố.  

          UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 

xã, phường nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai 

có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo trực tiếp về lãnh đạo đơn vị chuyên 

môn của thành phố hoặc Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thành phố 

(thông qua Phòng Y tế) để xem xét giải quyết theo thẩm quyền./. 

(Công văn này thay thế Công văn số 4476/UBND-YT ngày 10/7/2021 của 

UBND thành phố)./. 
 

Nơi nhận:                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (VBĐT);                                                                    CHỦ TỊCH                                                                    

- UBND tỉnh KH;         

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- TT: Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQVN TP; 

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND TP; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP;                                          

- Ban QL các chợ, Ga Nha Trang;                                         Nguyễn Sỹ Khánh 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT.                                                                      
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