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                       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 số 144-TB/TU ngày 19/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

và Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới. 

UBND thành phố Nha Trang triển khai một số nội dung như sau: 

 I. Tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đối với toàn thành phố kể từ 00 

giờ 00 phút ngày 20/8/2021 cho đến 00 giờ 00 phút ngày 25/8/2021. 

1. Trong thời gian cách ly toàn xã hội toàn thành phố Nha Trang (tiếp 

tục thực hiện văn bản số 7821/UBND-KGVX ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh), cụ 

thể như sau: 

1.1. Yêu cầu tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách 

ly với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. 

1.2. Các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội bố trí, sắp 

xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Riêng đối 

với cơ quan phục vụ chiến đấu, trực chống dịch, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ 

cần thiết khác theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; lực lượng vũ trang, cán 

bộ, nhân viên y tế đảm bảo 100% quân số. 

1.3. Ngân hàng, công ty chứng khoán hoạt động ở mức tối thiểu để đảm bảo 

cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết; riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao 

dịch có thể tổ chức hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca 

kíp, thực hiện nghiêm giãn cách; khuyến khích các đơn vị áp dụng phương thức “3 

tại chỗ” để phòng tránh nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị. 

1.4. Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết yếu: Y tế (trừ các hoạt 

động thẩm mỹ thực hiện tại các cơ sở: bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng 

khám chuyên khoa), dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn công 

công nghiệp cho các bệnh viện, các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến thu dung 

điều trị, các doanh nghiệp đang thực hiện phương án “3 tại chỗ”; các bếp ăn từ 
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thiện; cung cấp điện, nước, xăng dầu, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công 

cộng, duy tu các lĩnh vực giao thông đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, vận chuyển 

hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ; các đơn vị phục vụ công tác 

hậu cần trong phòng, chống dịch; tình nguyện viên, cứu trợ nhân đạo, người đi 

tiêm vắc xin; các cơ sở lưu trú (khách sạn) đang thực hiện hỗ trợ các đội ngũ y bác 

sĩ lưu trú và phục vụ cách ly cho công dân, chuyên gia; Các Siêu thị, Cửa hàng 

bách hóa xanh, cửa hàng tiện lợi cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân 

và một số dịch vụ thiết yếu khác do UBND tỉnh, UBND thành phố Nha Trang quy 

định, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch. 

1.5. Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt của người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh; vận tải nguyên 

vật liệu, thành phần, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất, xuất nhập khẩu; các doanh 

nghiệp dịch vụ logistic; các doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký và đảm bảo công tác 

an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”. 

2. Áp dụng các biện pháp nới lỏng đối với thôn, tổ “vùng xanh” theo 

Công điện 07/CĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh như sau: 

2.1. Đối với 04 xã, phường: Vĩnh Thạnh, Tân Lập, Phước Hòa và Xương 

Huân (có nhiều “vùng xanh”) thì cho phép người dân trong thôn, tổ “vùng xanh” 

được thực hiện các hoạt động thể dục trước nhà (không quá 02 người, khoảng cách 

trên 02 mét) đảm bảo nguyên tắc “5K”. Ngoài việc người dân mua lương thực, 

thực phẩm theo hình thức online, mua hàng hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương; 

đồng thời, được đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các điểm bán hàng lưu 

động hoặc các mô hình “đưa chợ ra phố” do địa phương phối hợp với các đơn vị 

cung ứng lương thực, thực phẩm tổ chức (phát Thẻ, chia theo khung giờ, tần suất 

03 ngày/lần). 

2.2. Đối với các xã, phường còn lại (có ít “vùng xanh”, còn nhiều “vùng đỏ, 

cam, vàng”) thì chỉ cho phép người dân trong thôn, tổ “vùng xanh” được thực hiện 

các hoạt động thể dục trước nhà (không quá 02 người, khoảng cách trên 02 mét), 

đảm bảo nguyên tắc “5K”. Việc cung ứng lương thực thực phẩm vẫn thực hiện 

theo hình thức mua online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương. 

2.3. Đối với thôn, tổ “vùng đỏ, cam, vàng” trong 27 xã, phường thì yêu cầu 

tất cả người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm việc người cách ly với người, chỉ ra 

khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Việc cung ứng lương thực thực phẩm vẫn thực hiện 

theo hình thức mua online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ địa phương. 

3. Việc kiểm tra giấy tờ khi lưu thông trên đường (thực hiện văn bản số 

7937/UBND-KGVX ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh), cụ thể như sau: 

3.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tại các 

cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; phóng viên, nhà báo: Xuất trình 02 

loại giấy tờ sau: 
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- Thẻ công chức, viên chức (đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã 

hội); hoặc thẻ chuyên ngành (đối với công an, quân đội, y tế, nhà báo); hoặc thẻ 

công tác (ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ nơi cư trú, đóng giáp lai ảnh với thẻ). 

- Giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, địa phương cấp và chịu trách nhiệm (trừ lực lượng công an, quân đội, 

y tế, nhà báo). 

3.2. Đối với tình nguyện viên; tổ chức, cá nhân cứu trợ nhân đạo: Xuất trình 

03 loại giấy tờ sau: 

- Giấy xác nhận công tác trong thời gian giãn cách xã hội do Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp và chịu trách nhiệm. 

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

- Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2  

3.3. Đối với những người đi tiêm vắc xin: Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

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

chức năng tại các chốt kiểm soát.  

- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân. 

3.4. Đối với nhân viên phục vụ, nhân viên giao hàng và lái xe của các đơn vị 

cung ứng lương thực thực phẩm (gồm: Các siêu thị, Cửa hàng Bách hóa xanh, Cửa 

hàng tiện lợi của Vinmart +, Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang). Xuất trình 

03 loại giấy tờ: 

- Giấy xác nhận Âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

- Giấy xác nhận đơn vị công tác. 

- Thẻ nhân viên và đồng phục.  

3.5. Đối với lực lượng Tổ cứu trợ. Xuất trình 02 loại giấy tờ: 

- Giấy xác nhận Âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực. 

- Giấy xác nhận của UBND xã, phường. 

II. Tổ chức thực hiện 

UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng ban liên quan và Chủ tịch 

UBND các xã, phường khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện các Kế hoạch, 

nội dung đã chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-

19; trong đó tập trung thực hiện một số vấn đề sau: 

1. UBND các xã, phường 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, chia sẻ và tiếp tục thực 

hiện việc cách ly toàn xã hội, vận động người dân ở trong nhà, người cách ly với 
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người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết; chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh và tích cực tham gia lấy mẫu xét nghiệm.  

- Tiếp tục thực hiện lấy mẫu tầm soát định kỳ theo Công điện 1168/CĐ-BYT 

của Bộ Y tế và Công văn số 7583/UBND-KGVX ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh, 

sớm phát hiện và cách ly F0 ra khỏi cộng đồng theo Kế hoạch của UBND thành phố. 

- Hàng ngày, chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định 

các thôn, tổ có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới để báo cáo 

UBND thành phố (thông qua Trung tâm Y tế thành phố và Phòng Y tế). 

- Chỉ đạo các lực lượng tổ chức chốt chặn, kiểm tra (đảm bảo hoạt động 

24/24), kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16-CT/TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để kiểm tra, 

nắm bắt tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh không để xảy ra tình trạng 

“chặt ngoài lỏng trong” trong vùng cách ly y tế. 

- Khẩn trương lập danh sách đối tượng tiêm Vacxin của địa phương, gửi 

Trung tâm Y tế thành phố và Phòng Y tế để có kế hoạch phân bổ, tổ chức thực hiện 

kịp thời. Tổ chức đảm bảo an ninh trật tự và các biện pháp giãn cách tại các điểm 

tiêm Vacxin. 

- Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cung ứng lương thực 

thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại địa bàn (đặc biệt là các đối 

tượng già yếu neo đơn, những vùng hạn chế về thông tin truyền thông…). Phối 

hợp với Ban cứu trợ thành phố và các phòng, ban liên quan kịp thời động viên, 

thăm hỏi, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân tại khu vực 

đang phong tỏa, cách ly y tế. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời chi trả đầy đủ, đúng đối 

tượng theo quy định. 

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.  

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với các lực lượng liên quan và các địa phương trong việc tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế 

hoạch của UBND thành phố.  

- 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 xét nghiệm trên địa bàn thành phố. 

- Hàng ngày, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với Phòng Y tế thẩm 

định, tham mưu UBND thành phố đánh giá yếu tố dịch tễ, xác định các thôn, tổ có 
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nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và bình thường mới để báo cáo Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Y tế. 

4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Cử lực lượng tình nguyện viên đảm bảo đủ số lượng theo đề nghị của Trung 

tâm Y tế trong việc lấy mẫu. 

5. 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 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). 

6. 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. 

- Cử lực lượng tình nguyện viên đảm bảo đủ số lượng theo đề nghị của 

Trung tâm Y tế trong việc lấy mẫu. 

7. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm và UBND các xã, 

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

8. Phòng Quản lý đô thị  

Tiếp tục chỉ đạo 27 Tổ phản ứng nhanh tăng cường công tác tuần tra lưu 

động,  kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ.    

9. Về công tác thông tin, tuyên truyền (Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao) 

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. 

10. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tham mưu UBND thành phố 

hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 
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- Tập trung đôn đốc UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố giải quyết những vấn đề 

khó khăn, vướng mắc. 

11. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND 

thành phố cân đối bố trí kinh phí (từ nguồn dự phòng, vận động xã hội hóa,) để hỗ 

trợ cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời tham mưu UBND thành 

phố đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 

12. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và 

đảm bảo đúng tiến độ các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố. 

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

trị - xã hội thành phố 

- Chỉ đạo Mặt trận và tổ chức hội cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với 

UBND các xã, phường trong việc cứu trợ và hỗ trợ cung ứng lương thực, thực 

phẩm cho người dân. 

- Vận động, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp 

Nhân dân biết và tự giác chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của tỉnh và thành 

phố trong việc cách ly toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang và thực hiện lấy 

mẫu xét nghiệm trên địa bàn thành phố. 

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./. 

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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