
      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:  4993 /UBND-VP Nha Trang, ngày   30   tháng  7  năm 2021. 

V/v áp dụng các biện pháp cấp bách 

trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố          

Nha Trang theo Chỉ thị 16/CT-TTg. 
 

 

                          Kính gửi:   

- Các đơn vị, phòng, ban thành phố; 

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

- UBND các xã, phường. 
  

Thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Kết luận số 

44-KL/TU ngày 30/7/2021 và Công văn số 7210/UBND-KGVX ngày 30/7/2021 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha 

Trang đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số lượng ca mắc phát hiện trong 

cộng đồng rất nhiều, nguồn lây nhiễm khó truy vết, khó xác định.  

Trước tình hình đó, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Nha 

Trang, UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các 

xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: 
 

I. Yêu cầu tất cả người dân trên toàn địa bàn thành phố Nha Trang 

không ra đường kể từ 19 giờ 00 đến 06 giờ 00 sáng hôm sau, thời gian áp dụng 

kể từ 19 giờ 00 ngày 31/7/2021 đến khi có thông báo mới, ngoại trừ các trường 

hợp sau:  

- Cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ, các lực lượng làm 

công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để 

phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. 

- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ 

chính trị trên địa bàn thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo; Lực lượng 

công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin 

và hạ tầng kỹ thuật. 

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; các Siêu thị, Cửa hàng bách hóa 

xanh, cửa hàng tiện lợi phục vụ cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân; 

phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; Các 

cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. 

- Trường hợp đột xuất khác do cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ xem 

xét, chấp thuận cụ thể đối với từng trường hợp. 
 

* Lưu ý: Đối với các hộ dân đã được phát thẻ đi Siêu thị/ Cửa hàng Bách 

hóa xanh/ Cửa hàng tiện lợi vào khung giờ Buổi TỐI được lựa chọn chuyển sang 

chuyển sang khung giờ Buổi SÁNG hoặc Buổi CHIỀU cùng ngày ghi trên thẻ. 
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II. Đối với 11 xã, phường có “nguy cơ rất cao” gồm: Phước Đồng, Vĩnh 

Trường, Vĩnh Hiệp, Ngọc Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, 

Vĩnh Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thạnh: 

1. Phong tỏa tạm thời để thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát 

cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, thời gian thực hiện kể từ 00 giờ 00 

ngày 31/7/2021 đến khi có thông báo mới.  

2. Trong thời gian phong tỏa tạm thời để thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm 

tầm soát cộng đồng: 

- Yêu cầu tất cả người dân tại 11 xã, phường có “nguy cơ rất cao” không ra 

khỏi nhà và tích cực hợp tác trong việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng.   

Ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa 

hoạn, tang lễ và trực chiến đấu, trực chống dịch, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết 

yếu.  

- Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị trong hệ thống chính trị sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. 

Các trường hợp đặc biệt khác do cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ xem xét, 

chấp thuận cụ thể đối với từng trường hợp nhưng phải đảm bảo có kết quả xét 

nghiệm âm tính. 

3. Về việc cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu 

Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và các xã, 

phường đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân 

trong mọi tình huống.  

UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế đảm bảo cung ứng 

lương thực, thực phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu đói trong 

thời gian phong tỏa tạm thời. 

4. Về việc tuần tra, kiểm soát  

4.1 Công an thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các điểm chốt trực 

(theo khu vực) đảm bảo kiểm soát được việc đi lại của người dân tại các xã, 

phường có phong tỏa tạm thời. 

- Cử lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp chống 

đối việc thực hiện giãn cách gây mất ổn định xã hội. 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường tham mưu cho chính quyền địa phương 

Kế hoạch đảm bảo thực hiện các công việc liên quan đến việc phong tỏa tạm thời. 

Lưu ý: Tuần tra kiểm soát và chốt trực trên địa bàn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ 

việc đi lại của người dân trên địa bàn quản lý. 

4.2. UBND các xã, phường phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan 

liên quan trong việc lập chốt, tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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5. Về công tác lấy mẫu, xét nghiệm tầm soát cộng đồng 

5.1 Trung tâm Y tế thành phố: 

- Chủ trì  phối hợp với các lực lượng liên quan và các địa phương trong việc tổ 

chức lấy mẫu tầm soát cộng đồng tại các xã, phường trên địa bàn thành phố đảm bảo 

hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. 

- Chủ động đề xuất Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế kịp thời bổ sung 

nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ lấy mẫu tầm soát trên địa bàn thành phố. 

5.2. Phòng Y tế: Phối hợp Trung tâm Y tế nắm bắt diễn biến tình hình dịch 

bệnh; chủ động phối hợp tham mưu đề xuất UBND thành phố kịp thời chỉ đạo 

những tình huống phát sinh. Duy trì nghiêm chế độ báo cáo.  

5.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh thành phố: Cử lực lượng tình nguyện viên đảm bảo đủ số lượng theo đề nghị 

của Trung tâm Y tế trong việc lấy mẫu. 

5.4. UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế trong việc cử 

lực lượng phối hợp lấy mẫu đảm bảo đúng tiến độ đề ra. 

6. Về công tác thông tin, tuyên truyền 

6.1. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương cung cấp nội dung tuyên truyền 

cho các đơn vị và xã, phường liên quan để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân 

biết, ủng hộ, hợp tác và chia sẻ với chính quyền trong việc triển khai lấy mẫu diện 

rộng. 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tăng thời lượng phát thanh và 

tuyên truyền lưu động để người dân biết, thực hiện. 

6.2. UBND các xã, phường  Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Hiệp, Ngọc 

Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vạn Thắng, Vạn 

Thạnh khẩn trương tuyên truyền cho người dân biết , ủng hộ, hợp tác và chia sẻ với 

chính quyền để thực hiện việc lấy mẫu diện rộng trên địa bàn. 

6.3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội chỉ đạo tổ chức hội cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương thực hiện và vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các 

tầng lớp Nhân dân biết, thông cảm, chia sẻ, ủng hộ và tự giác chấp hành nghiêm 

túc các nội dung trên theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố. 
 

III. Đối với các xã, phường còn lại không nằm trong danh sách 11 xã, 

phường có “nguy cơ rất cao” (Ngoại trừ xã Vĩnh Lương đang thực hiện phong 

tỏa theo Công văn số 7052/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa):   
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như hiện nay theo 

đúng nguyên tắc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào diễn 

biến dịch bệnh, các địa phương chủ động đề xuất UBND thành phố áp dụng các 

biện pháp cao hơn Chỉ thị 16 trong trường hợp cần thiết.  
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UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan 

và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh KH (báo cáo);                  

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Báo Khánh Hòa; 

- 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; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- 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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