
 

 

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

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

       Số:  4837 /UBND-VP                        Nha Trang, ngày  23  tháng  7 năm 2021 
   

V/v triển khai thực hiện Công điện số 

04/CĐ-UBND ngày 22/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 

 

                          Kính gửi:   

- Các đơn vị, phòng, ban thành phố; 

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

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công điện số 04/CĐ-

UBND ngày 22/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường triển khai một số giải pháp cấp bách 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa. UBND thành phố Nha Trang yêu 

cầu: 

1. 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 căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục 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, đặc biệt là Công điện số 04/CĐ-UBND 

ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Thông báo kết luận số 1110/TB-

UBND ngày 17/7/2021 của UBND thành phố; đồng thời, tăng cường triển khai một số giải 

pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trọng tâm sau đây: 

1.1 Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ đối với thành phố Nha Trang; thời gian thực hiện trong vòng 14 ngày, kể từ 

00 giờ 00 ngày 23/7/2021.  

1.2 Tiếp tục triển khai thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng đối 

với người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang theo kế hoạch của Trung tâm Y tế 

thành phố đảm bảo công tác phòng ngừa lây nhiễm và việc thực hiện Chỉ thị 16/TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

1.3 Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, 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.  

 1.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về 

giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia 

đình; thực hiện nghiêm yêu cầu, quy định cách ly, phong tỏa theo nguyên tắc sau: 

- 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 

đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm chéo. 
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- 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). 

1.5 Đối với các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg theo kế hoạch được 

phê duyệt. 

2. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các xã, 

phường xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hiện 

nay, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc tổ chức triển khai công tác phòng chống 

dịch; từng cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó 

dịch bệnh của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (theo từng cấp độ, công việc, thời gian 

hoàn thành,…); bố trí 50% cán bộ, công chức làm việc tại nhà (trừ những công việc 

cần thiết phải làm việc tại công sở) không để bị động trong mọi tình huống; không làm 

ách tắc, tồn đọng công việc, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan. Tất cả cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố khi đi làm phải đeo thẻ công 

chức hoặc mang theo Giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xuất trình khi 

đi qua các Chốt trực trên các tuyến đường chính của thành phố.  

3. Đề nghị toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các 

quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nguyên tắc 5K để bảo vệ bản thân, cộng 

đồng, không ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết, góp phần vào công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố. 

4. Phòng Kinh tế: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch hỗ trợ hoạt động mua sắm các mặt hàng thiết 

yếu trên địa bàn thành phố Nha Trang, trình UBND thành phố phê duyệt.  

- Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo UBND 

các xã, phường và BQL các chợ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch; 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND 

thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. 

5. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Khẩn trương xây dựng Kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng Đợt 2  

trên địa bàn thành phố Nha Trang; 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường chưa triển khai 

lấy mẫu, xét nghiệm, thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng đợt 2 cho 

người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang theo kế hoạch đảm bảo nhanh, hiệu quả, 

đồng bộ và phải đảm bảo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Kịp thời báo cáo, đề xuất thành 

phố chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc.  

6. Phòng Y tế thành phố: 

- Chủ động phối hợp Trung tâm Y tế thành phố thực hiện kế hoạch lấy mẫu đảm 

bảo tiến độ đề ra; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo chỉ đạo giải quyết các vấn đề 

phát sinh. 

- Chủ trì làm việc và hướng dẫn các xã, phường, chợ, siêu thị, Bách hóa xanh 

triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ trên địa bàn thành phố. 
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7. Phòng Quản lý đô thị:  

- Tổ chức kiểm tra, xử lý việc chấp hành trật tự giao thông, trật tự an toàn mỹ 

quan đô thị; phối hợp các Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi 

phạm Chỉ thị 16/CT-TTg. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị 

trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố. 

8. Công an thành phố: 

-  Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo thực hiện tốt các biện 

pháp theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo các Tổ kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện tại các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, bảo đảm xử lý linh hoạt, 

hiệu quả; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm quy định 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Chỉ đạo Công an các xã, phường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự 

và tham gia Tổ công tác xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg tại cơ sở. 

9. BCH Quân sự thành phố: 

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các khu cách ly 

y tế tập trung do quân đội quản lý, không để xảy ra lây nhiễm trong khu cách ly. 

- Phối hợp các lực lượng của thành phố tham mưu UBND thành phố thực hiện 

cung ứng hàng hóa, nhu yếu khẩm cần thiết theo kế hoạch của thành phố. 

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

- Khẩn trương cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời có 

nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh phù hợp để Nhân dân chia sẻ, ủng hộ và 

đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác 

phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác truyền thông chủ động, hiệu quả, 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.  

- Theo dõi, đề nghị Sở Thông tin truyền thông kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử 

lý nghiêm các đối tượng đăng thông tin sai sự thật nhằm kích động, trục lợi… gây hoang 

mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

thành phố. 

11. Phòng Nội vụ thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường để xuất 

UBND thành phố khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc, nổ lực góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trong thời 

gian qua, động viên kịp thời lực lượng tuyến đầu trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 của thành phố. 

12. UBND các xã, phường: 

- Giao Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm việc 

triển khai thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Khánh Hòa trên địa bàn, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, đồng thời, có phương 

án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, nhu yếu phẩm cần 
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thiết cho người dân, nhất là tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Kiểm tra việc chấp hành 

nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong các khu phong tỏa, tránh tình trạng “chặt 

chẽ bên ngoài, lỏng lẻo bên trong”, gây lây nhiễm chéo trong các khu vực phong tỏa. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, nguyên tắc 5K và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn để bảo vệ bản thân, cộng đồng; không ra khỏi nhà trong trường hợp 

không cần thiết, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thành lập các Tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với 

thôn, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường”; xử lý nghiêm các trường hợp cố 

tình vi phạm, không chấp hành các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.  

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thành phố trong việc triển khai lấy mẫu 

xét nghiệm trên địa bàn. 

- Phối hợp Siêu thị, Bách hóa xanh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ 

trợ hoạt động mua sắm các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quản lý theo kế hoạch của 

thành phố. 

13. 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./. 
 

(Đính kèm Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Khánh Hòa). 
 
 
 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh,  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, công ty,  

   đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP;                                          

- Ban QL các chợ, Ga Nha Trang; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                        Nguyễn Sỹ Khánh 
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