
 

                      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 UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

trong thời gian hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. UBND 

thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

2. Đối với 11 xã, phường có “nguy cơ rất cao” đang thực hiện phong 

tỏa tạm thời gồm: Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Hiệp, Ngọc Hiệp, Vĩnh 

Ngọc, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vạn Thắng, Vạn Thạnh:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND 

thành phố tại Mục II Công văn số 4993/UBND-VP ngày 30/7/2021 về việc 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.  

 * Lưu ý: Đối với những người đi tiêm vắc xin thực hiện theo khoản 2.2, 

mục 2 Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa, cụ thể: Đối với những người đi tiêm vắc xin phải xuất trình giấy 

mời tiêm hoặc tin nhắn điện thoại hẹn lịch tiêm chủng cho lực lượng chức 

năng tại các chốt kiểm soát và tự thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 

chống dịch theo 5K trong suốt quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

         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. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  5016 /UBND-VP  Nha Trang, ngày 01 tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai Công văn số 

7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 

của UBND tỉnh Khánh Hòa 



          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./. 

          (Sao gửi kèm Công văn số 7216/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 4993/UBND-VP ngày 30/7/2021 của 

UBND thành phố Nha Trang). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- 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; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu VT. 

                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 KT. CHỦ TỊCH 

                 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Lưu Thành Nhân 
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