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

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

  

Số:   5402    / UBND-VP  Nha Trang, ngày  19 tháng  8  năm 2021 
 

 

 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế Nha Trang; 

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

- Công an thành phố. 

- UBND các xã, phường; 

 

Thực hiện Thông báo số 316-TB/TU ngày 18/8/2021 của Thường trực 

Thành ủy Nha Trang về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thành phố; UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường: 

- Phối hợp với Trạm Y tế tổ chức đánh giá, xác định chính xác các vùng 

(xanh, vàng, da cam, đỏ) trên địa bàn, gửi về Phòng Y tế và Trung tâm y tế thành 

phố thẩm định, báo cáo UBND thành phố.  

-  Tiếp tục kiểm tra, rà soát hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm 

đối với các đối tượng người già neo đơn trên địa bàn. 

- Tiếp tục làm việc với các siêu thị, bách hóa xanh, các nguồn cung ứng 

trong dân để đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết 

cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội 

- Quán triệt các chốt kiểm tra tạo điều kiện cho người dân đi tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 (kể cả người dân trong các khu phong tỏa, trừ khu cách ly y 

tế), nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu theo quy định. 

2. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, tham mưu UBND thành 

phố ban hành Quyết định công nhận các “vùng xanh” trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. Hoàn thành trong ngày 19/8/2021. 
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- Tiếp tục xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng 

đối với các địa phương có nguy cơ cao. 

3. Trung tâm Y tế Nha Trang 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các tượng trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với Phòng Y tế trong công tác thẩm định, tham mưu UBND 

thành phố ban hành Quyết định công nhận các “vùng xanh”. 

- Chỉ đạo Trạm y tế báo cáo, tham mưu UBND xã, phường đánh giá tình 

hình dịch bệnh Covid 19 của địa phương, để có cơ sở tham mưu, đề xuất Ban 

Chỉ đạo thành phố đánh giá đúng thực tế tình hình dịch bệnh. 

4. Phòng Kinh tế 

- Phối hợp với UBND xã, phường tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đảm bảo 

cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết (thực hiện nguyên 

tắc mua hộ định kỳ 03 ngày/lần) phù hợp mức độ nguy cơ ở từng địa phương 

để kịp thời áp dụng trong trường hợp tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

- Theo dõi việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết của các siêu thị, bách hóa xanh, đơn vị cung ứng lương thực thực phẩm 

để kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Rà soát, tham mưu dự thảo văn bản để Ban Thường vụ Thành ủy báo 

cáo, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho thành phố trong trường 

hợp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Hoàn thành trước 20/8/2021. 

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

 Bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ Ban Chỉ huy quân sự thành phố lập hồ 

sơ quản lý đối với các đối tượng nghiện ma túy đang cách ly tại cơ sở cách ly 

tập trung; đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xử lý các bước 

tiếp theo để đưa các đối tượng này vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc theo 

đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước 25/8/2021. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao thành phố 

Tăng thời lượng tuyên truyền (lưu ý nội dung tuyên truyền cần rõ ràng, 

đúng mục đích yêu cầu tại thời điểm tuyên truyền, ngắn gọn nhưng đủ nội 

dung cần truyền tải) trên hệ thống thông tin truyền thông địa phương và tuyên 

truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố . 

8. Công an thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức thực hiện kế 

hoạch chốt chặn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 (kể cả người dân trong các khu phong tỏa, trừ khu cách ly y tế), duy 

trì lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường của thành phố; kiên 
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quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, kiên 

quyết xử phạt đối với trường hợp người dân (kể cả cán bộ, công chức…) ra 

đường không thật sự cần thiết (đặc biệt là các vị trí ngõ hẻm). 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ động phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc chuẩn bị, đảm 

bảo đủ số lượng sách giáo khoa cho học sinh khải giảng năm học mới 2021 -

2022 trên địa bàn thành phố. 

UBND thành phố thông báo để các đơn vị biết, phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Trang TT điện tử TP; 

- Lãnh đạo VP; 

 - Lưu: VT, Ngân, Thư, Diễm.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Khánh 
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