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

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

 
       Số:   4971   /UBND-YT                        Nha Trang, ngày   29    tháng  7  năm 2020 
 

      V/v Báo cáo việc triển khai thực hiện 

 Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 

         trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

               

               Kính gửi: BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa; 

 

        Thực hiện Công văn số 7016/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa Về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch CoVid-19; UBND 

thành phố Báo cáo như sau:                                        

I. Công tác chỉ đạo điều hành: 

1. Ban hành 36 văn bản có liên quan việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ 

tướng Chính phủ theo Công điện số 03,04,05/CĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND 

tỉnh  

2.  Ban thường vụ Thành Ủy đã tổ chức phân công các thành viên tham gia 

phụ trách các mảng hoạt động phòng chống dịch và các địa phương để trực tiếp 

cùng cấp ủy địa phương chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19; tổ 

chức giao ban hàng ngày vào lúc 17 giờ cùng với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch ở 

người thành phố, để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện trong ngày và định 

hướng tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

         3. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đề cao kỷ 

luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

phòng, chống dịch đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương; chủ động rà soát, bổ 

sung phương án cách ly y tế vùng khi có dịch COVID-19 và kích hoạt toàn bộ hệ 

thống phòng, chống dịch Covid-19 toàn thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện 03, 04, 05 của của UBND 

tỉnh đã chỉ đạo. 

         II. Công tác truyền thông: 

         Chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, 

chống dịch CoVid-19, tập trung các khu vực đang phong tỏa, các chợ, siêu thị, khu 

dân cư…; đồng thời vận động người dân bình tĩnh, không hoang mang, dao động 

và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm CoVid-19 theo hướng dẫn của ngành 

y tế nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo Công điện03, 04,05 của UBND tỉnh. 

            III. Việc triển khai qui định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch CoVid-19. 

            1. Số ca mắc: 

            Ghi nhận đến 10 giờ ngày 28/7/2021, có 26/27 Thành phố Nha Trang ghi 

nhận 466 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; (có 84 trường hợp trong khu 
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phong tỏa, 197 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 11 trường hợp cách ly tại 

nhà, 174 trường hợp trong cộng đồng). 

         2. Thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 (khu phong tỏa): 

-  Thiết lập 103 khu vực cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại 23 xã, 

phường với 2.972 hộ/11.220 khẩu); trong đó đến ngày 28/7/2021 thiết lập cách ly y 

tê toàn bộ 01 xã (Vĩnh Lương) và đã tháo dỡ 14 khu phong tỏa, Hiện còn 89 khu 

phong tỏa đang hoạt động. 

3. Đánh giá mức độ nguy cơ  (theo Quyết định 2686/QĐ-BYT ngày 

31/05/2021 của Bộ Y tế); tính đến ngày 28/7/2021: 

- Phân theo vùng đỏ, cam, vàng và xanh của các thôn/tổ: 

        + Vùng Đỏ (mức nguy cơ rất cao): Có 50 thôn, tổ/ 363 thôn, tổ  

        + Vùng cam (mức nguy cơ cao): Có  53  thôn, tổ/ 363 thôn, tổ  

        + Vùng vàng (mức nguy cơ): Có 96 thôn, tổ/  363    thôn, tổ (không có ca 

nhiễm Sars-cov-2, nhưng giáp ranh với thôn/tổ có ca nhiễm);  

        + Vùng Xanh (mức bình thường Mới): Có 164 thôn, tổ/ 363 thôn tổ (chưa có 

ca nhiễm Sars-cov-2, không giáp ranh vùngnguy cơ)  

- Phân theo vùng đỏ, cam, vàng và xanh của các xã, phường; 

        + Vùng Đỏ (mức nguy cơ rất cao): có  12 xã,phường/27 xã ,phường: có chùm 

ca nhiễm Sars-cov-2, có ca không rõ ngồn lây, từ các thôn tổ khó kiểm soát (Vĩnh 

Lương, Vĩnh Hòa, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, 

Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trường, Phước Đồng) 

        + Vùng cam (mức nguy cơ cao): có  06 xã,phường/27 xã ,phường: có ca 

nhiễm Sars-cov-2 từ các thôn/ tổ được xác định có nguy cơ lây nhiễm cao (Vĩnh 

Phương, Vĩnh Thái, Lộc Thọ, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Phước Hải),  

        + Vùng vàng (mức nguy cơ): Có 05  xã, phường/ 27 xã ,phường có giáp ranh 

với thôn/tổ có ca nhiễm Sars-cov-2 từ các thôn/ tổ được xác định, giáp ranh vùng 

nguy cơ cao (Xương Huân, Tân Lập, Vĩnh Trung, Phước Hòa, Phước Tân).  

       + Vùng Xanh (mức bình thường Mới): Có 04  xã, phường/ 27 xã , tuy có ca 

nhiễm Sars-cov-2 nhưng được phát hiện tại khu cách ly tập trung trước đó hoặc 

không cư trú tại địa phương và không có khu phong tỏa trên địa bàn (Phương Sơn, 

Phương Sài, Phước Tiến, Vĩnh Thạnh).  

- Phân theo vùng nguy cơ với thành phố Nha Trang: 

         Hiện tại có 26/27 xã phường có ca nhiễm; trong đó có trên 30% số xã phường 

có nguy cơ rất cao (12xp/27xp), nhiều ca nhiễm xuất hiện trong cộng đồng không 

xác định hoặc có yếu tố dịch tể liên quan đến các chợ dân lớn như Chợ Đầm, Cảng 

cá Hòn Rớ, Cảng cá Vĩnh Lương…đã có xã phải cách ly y tế vùng có dịch CoVid-

19 toàn xã (Vĩnh Lương). Vì vậy Qua rà soát đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết 

định 2686/QĐ-BYT ngày 31/05/2021 của Bộ Y tế thì UBND thành phố tự đánh 

giá có “nguy cơ rất cao”.  

          IV. Kết quả xét nghiệm tầm soát cộng đồng toàn thành phố: 
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 1. Xã, phường có nguy cơ rất cao: thực hiện đạt 99.6% số hộ/ 88.4% số hộ 

khẩu (55.218 số hộ/162.876 số khẩu; Riêng trong khu phong tỏa đạt 100% số hộ 

xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR)  

          2. Xã, phường có nguy cơ cao : thực hiện đạt 82.3% hộ / 56.8% số hộ khẩu 

(31.814 số hộ/81.627 số khẩu)  

         3. Xã, phường có nguy cơ: thực hiện đạt 82.3% hộ / 56.9% số hộ khẩu 

(104.733 số hộ/291.423 số khẩu)  

   (Kèm theo phụ lục ) 

4. Các trường hợp dương tính phát hiện qua xét nghiệm tầm soát cộng 

đồng:  

Từ ngày 24/7/2021 đến ngày 28/7/2021 xét nghiệm tầm soát cộng đồng mẫu 

test nhanh kháng nguyên 164.999/156.416 lượt, đạt tỷ lệ 105,49%. 

Ngày 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 Tổng 

Số lượng test nhanh 27.566 32.131 29.288 37.191 38.823 164.999 

Dương tính 21 26 18 42 38 145 

Tỷ lệ test nhanh dương tính 0.08% 0.08% 0.06% 0.11% 0.10% 0.09% 

Lấy mẫu xét nghiệm khu 

phong tỏa (RT-PCR) 
860 861 819 683 3.480 6.703 

Lấy mẫu xét nghiệm chung 

(RT-PCR) 
8.075 3.578 2.528 2.408 5.362 21.951 

 

          IV. Hoạt động chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 

Đã tiêm vắc xin cho 3711 người/03 đợt  và đã  gửi danh sách kế hoạch tiêm 

đợt 4/2021 cho 2097 người cho Trung tâm y tế thành phố trình tỉnh xét duyệt.  

 VI. Công tác triển  khai thưc hiện Chỉ Thị 16/CT-TTg của Thủ tương 

Chính Phủ :  

          - Tại các khu phong tỏa: Ngoài việc thực hiện các nội dung theo Quyết định 

3968/QĐ-BYT  ngày 16/9/2021 của Bộ Y tế; UBND thành phố đã chỉ đạo các địa 

phương có khu phong tỏa tăng cường thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo 

nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối 

không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh. Người dân chỉ được phép ra 

khỏi nhà khi cần thiết như: cấp cứu, mua thực phẩm và liên lạc qua tổ Covid cộng 

đồng hoặc tại các chốt chặn kiểm soát: Có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm 

thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (theo phiếu đi chợ/siêu thị do 

chính quyền địa phương cấp).   

          - Đối với các  khu vực khác còn lại của xã/phường ngoài khu phong tỏa: 

UBND thành phố đã triển khai: 

         +  Đã đóng cửa tất cả các chợ trên địa bàn thành phố và tổ chức phát phiếu 

đi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh, cửa hàng tiện lợi 04 ngày/01 
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lần với số phiếu thống kê ngày đến ngày 26/7: 203.148 phiếu/95.304 hộ. ghi nhận 

lượng người đi mua sắm ngày 26/7 không nhiều với số lượng 3.221 phiếu (04 siêu 

thị: 2687 phiếu; các cửa hàng Bách hóa xanh: 534 phiếu). 

          + Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các siêu thị, cửa 

hàng bách hóa xanh, cửa hàng tiện về việc đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng chống lây nhiễm; Triển khai xây dựng các phương án 

phòng chống dịch Covid-19 tại nhóm chợ, siêu thị, Bách hóa xanh…và nghiên cứu 

mô hình đưa chợ xuống phố, đã triển khai thử siêu thị mini  di động bằng xe bus.  

          + Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch tuyến bờ biển, công viên 

biển, thiết lập các chốt kiểm soát giáp ranh của các xã phường, tổ chức kiểm tra 

trong khu dân cư  của xã, phường và  các  chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh 

CoVid-19 tại Ga Nha Trang; khu vực tiếp giáp Nha Trang với các địa phương như: 

Ninh Hòa, Diên Khánh và Cam Lâm, tổ chức chốt kiểm soát, tuần tra, lưu động 

trên địa bàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. 

         VI. Công tác hậu cần: 

         Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trước mắt chủ động sử dụng 

nguồn kinh phí ngân sách, vận động nguồn xã hội hóa; tập trung mọi nguồn lực 

bảo đảm cơ sở vật chất, người phục vụ chi phục vụ cho các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh CoVid-19; tổ chức triển khai việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã 

hội tại nhà; hỗ trợ cho người lao động bị thôi việc, mất việc làm, các đối tượng 

chính sách, bảo trợ xã hội…do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. 

          VII. Khó khăn, vướng mắc: 

         Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ, mặc dù đã có 

nhiều chuyển biến tích cực như: ý thức, sự chấp hành của người dân đã được nâng 

lên rõ rệt; thực hiện khu phong tỏa kịp thời, cùng công tác quản lý, kiểm tra, giám 

sát phòng chống dịch CoVid-19 về cơ bản chặt chẽ và được kiểm soát; sự tập trung 

vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, nhất việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tình 

hình an ninh – trật tự, công tác an sinh xã hội và cuộc sống của người dân tạm thời 

ổn định…Tuy nhiên vẫn còn nguy cơ tìm ẩn dịch bệnh cao và một số khó khăn 

như: 

         -  Số ca nhiễm Sars-cov-2 đã xuất hiện 26/27 xã, phường, tuy đã được quản 

lý giám sát chặt chẽ tại các khu phong tỏa, khu cách ly tập trung (trước khi chuyển 

thành F0) nhưng vẫn còn được phát hiện hàng ngày trong cộng đồng (qua xét 

nghiệm tầm soát), đặc biệt có nhiều ca nhiễm có liên quan đến các chợ , cảng cá 

trên địa bàn thành phố. 

         - Nguồn nhân lực địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch quá tải; 

nhất là phục vụ các điểm phong tỏa, chốt, chặn, kiểm tra, kiểm soát; nguồn nhân 

lực có nghiệp vụ truy vết, điều tra dịch tế xác định F1,F2, lấy mẫu xét nghiệm còn 

thiếu; việc cung cấp trang thiết bị, vật tư y tế như: trang phục bảo hộ y tế, găng tay, 

que xét nghiệm… chưa kịp thời (do số ca mắc ngày càng tăng, nguồn nhân lực 

không đủ để thực hiện công tác …). 
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       VIII. Các giải pháp tiếp tục triển khai: 

Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ Tướng theo Công điện 

04, 05 của UBND tỉnh Khánh Hòa và các nội dung theo thông báo kết luận của 

Tỉnh ủy và Thành ủy Nha Trang; thực hiện giải pháp hỗ trợ hoạt động phát phiếu 

mua sắm các mặt hàng thiết yếu tại siêu thị/Bách hóa xanh/Cửa hàng tiện lợi, đưa 

chợ xuống phố, triển khai siêu thị mini di động bằng xe bus trên địa bàn thành 

phố…; thực hiện công tác tăng cường các chốt chặn, bảo đảm an ninh - trật tự, xử 

lý các vi phạm theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ; trong đó trước mắt từ ngày 30/7 đến 

ngày 01/8/2021 tập trung:  

         - Triển khai các phương án về: Công tác truyền thông; công tác bảo đảm an 

ninh – trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; công tác đảm bảo an 

sinh xã hội và công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng trên cho 12/27 xã, 

phường có nguy cơ rất cao (có 1 xã, phường đã cách ly toàn xã).  

       - Đảm bảo công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát đủ độ bao phủ11/27 xã 

phường có nguy cơ rất cao thêm một lần tầm soát nữa, nhằm phát hiện các ca F0 

trong cộng đồng để có giải pháp xử lý y tế; đồng thời đẩy mạnh công tác truyền 

thông, tổ chức truy vết có trọng điểm, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tại các 

khu vực đang phong tỏa, các khu vực xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng; 

thực hiện nhanh chóng biện pháp y tế đối với các trường hợp F0,F1,F2…kết hợp 

các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng. 

         IX. Kiến nghị đề nghị tỉnh hỗ trợ: 

         - Chỉ đạo các Sở ban, nhành, đoàn thể liên quan hổ trở thành phố về việc 

triển khai các phương án về: Công tác truyền thông; công tác bảo đảm an ninh – 

trật tự, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; công tác đảm bảo an sinh xã 

hội và công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát diện rộng trên cho 12/27 xã, phường 

có nguy cơ rất cao; Trong đó công tác đảm bảo điện, nước trong thời gian triển 

khai các phương án trên. 

         - Tăng cường các lực lượng chuyên môn về dự phòng của tuyến tỉnh nhất là 

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm, truy vết để hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, 

chống dịch CoVid-19 và vật tư y tế để tiếp tục thực hiện công tác lấy mẫu xét 

nghiệm tầm soát cộng đồng của 12/27 xã, phường và thực hiện công tác truy vết 

khi phát hiện ca dương tính. 

         - Nhanh chóng vận chuyển F0 đến các khu cách ly y tế để điều trị; đồng thời 

trả kết quả xét nghiệm PCR đối với các trường hợp qua test nhanh dương tính và 

nhất là các khu phong tỏa đến ngày dỡ bỏ theo Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Trên đây là báo cáo của UBND thành phố về công tác phòng chống dịch 

CoVid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang theo Công điện 05 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa 
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UBND thành phố báo cáo ( Đính kèm các phụ lục có liên quan)./. 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh KH;                                                             CHỦ TỊCH 
- Sở Y tế tỉnh KH;                                                              
- TT:TU; HĐND TP;                                                                        
- UBMTTQVN TP;  

- Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch TP; 

- Lưu VT,                                                                    

                                                                                                     

                                                                                                    Nguyễn Sỹ Khánh                                                                        
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