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thành phố Nha Trang thực hiện 
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                       Kính gửi:   

- Các đơn vị, phòng, ban thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 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; văn bản số 

8281/UBND-KGVX ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn các loại giấy 

tờ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. 

Để đảm bảo lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-10 và 

cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố Nha 

Trang trong thời gian thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16-CT/TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Nha Trang hướng dẫn danh mục các lực 

lượng được phép lưu thông. Cụ thể như sau: 

1. Không áp dụng đối với khu cách ly y tế và 04 xã, phường: Vĩnh Lương, 

Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường. 

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

động sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà 

theo các nội dung đã quy định tại Mục I văn bản số 5527/UBND-VP ngày 

24/8/2021 của UBND thành phố. 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. 

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. 

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 
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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 

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. 

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”. 

6. Trong quá trình tham gia lưu thông khi qua các chốt kiểm soát, yêu cầu 

cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ đã được quy định tại Mục III văn bản số 

5527/UBND-VP ngày 24/8/2021 của UBND thành phố Nha Trang. 

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);   

- BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh;                

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Sở Công thương; 

- Sở Y tế; 

- 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 và các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                     Nguyễn Sỹ Khánh 

                       

 



UYBAN NHAN DAN
TINH KHANH HOA

CQNG HdA xA ngr cnO Ncuia vrET NAM
DQc l$p - Tr; do - H4nh phric

s6 $11) ruBND-Kcvx
V/v hudng ddn c6c loai gi6y td
tai ch6t/tr4m ki6m sorit phdng,

ch6ng dich Covid-I9

Ax Kinh gti:
- C6c sd, ban, ngdnh thuQc tinh;
- C6ng an tinh;
- B0 Chi huy Quin sr,r tinh;
- UBND c6c huyQn, thi x5, thdnh ph6.

Thyc hiQn C6ng tliQn sO OSICO-LIBND ngiy 24l8l2\2l v6 ti6p tuc tri6n
khai c6c gini ph6p c6p b6ch phdng, chl5ng dich b€nh Covid-l9 tr6n dia ban tinh
Kh6nh Hda trong tinh hinh m6i, Ban Chi dpo phdng, chiSng dlch & ngudi tinh
Kh6nh Hda huorg dAn viQc ki6m so6t gi6y td qua c6c chl5Utram nhu sau:

1. C6c ch6Utr4m do c6p huyQn quin lf:
Ll. E6i voi cAn bQ, c6ng chrlc, vi6n chric, nhAn vi€n, ngudi lao dQng tai

c6c co quan Nhir nu6c, ti5 chtc chinh tri - xd hOi; ph6ng vi6n, nhi b6o: Xu6t
trinh 02 loai gi6y td sau:

- Th6 c6ng chric, vi6n chric (d6i v6i co quan Nhir nudc, t6 chirc chinh tri -
xe hQi); hoac th6 chuy6n nganh (<Ii5i vdi c6ng an, qudn dQi, y tii, nhA b6o); ho{c
th6 c6ng t6c (ghi 16 hg t6n, tlon v! c6ng t6c, <lia chi noi cu tru, d6ng gi6p lai 6nh
voi th6).

^, A- Gi6y x5c nhfn c6ng t5c trong thdi gian gi6n c6ch xd hQi do Thri tru0ng
co quan, d*_ui, dla phuong cdp @ir lqcc lugng c6ng an, qudn itQi, y tii, nhd
bdo) (theo mdu dinh kim).

1.2. Di5i v6i nhdn vi6n, ngudi lao dQng cta c6c t6 chric, doanh nghiQp
cung c6p dich vg, hang h6a ttriiit"yiiu, c6c co s? sin xu6t kinh d;anh Auqc-phep
ho4t dQng theo quy dinh: XuAt trinh 03 loai gi6y td sau:

^. !.- GiAy x6c nh{n c6ng t6c lrong thdi gian gi6n c6ch xd hQi do Tht truong
co quan, don v!, doanh nghiQp cdp (theo mdu dinh kdm).

- Cin cudc c6ng ddn/Chimg minh nhan dan.

- Gi6y chrmg nh6n ki5t qu6 x6t nghiQm 6m tinh v6i SARS-CoV-2 trong
vdng 72 gid.

1.3. D6i v6i tinh nguyQn vi6n; t6 chric, c6 nh6n criu trg nhdn dao: Xu6t
trinh 03 lo4i gi6y td sau:

- Gi6y x6c nhQn c6ng tac trong thdi gian gidn c6ch xE hQi do Thri truong
co quan, don vi, doanh nghiCp c6'p (theo mdu dlnh kdm).

- Cdn cudc c6ng dAn/Chimg minh nhdn d6n.

- or
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- Gi6y chrmg nhQn ki5t qui x6t nghiQm Am tinh v6i SARS-CoV-2 trong
vdng 72 gid.

* (LBND cdp huyQn chi tlqo xit nghiQm mi6n phi cho cric rtdi *qng
nhdm 1.3.

1.4. Di5i v6i nhftng nguoi di ti6m vic xin: Xu6t trinh 02 lo4i gi6y td:

- Gi6y mdi ti6m hoic tin nhiin diQn tho4i hqn lich ti6m chtng cho lpc
Iugng chfc n6ng t4i c6c ch6t kirSm so6t.

- Cdn cu6c c6ng d6r/Chimg minh nhin d6n.

2, Cic chStltr4m li6n huyQn (gi6p ranh 2 tlia phuong):
2.1. D6i v6i c6n bQ, cdng chric, vi6n chric, nhdn vi6n, nguoi lao dQng t4i

c6c co quan Nhir nu6c, t6 chric chinh tri - xi hQi; ph6ng vi6n, nhi b6o: Xu6t
trinh 03 lo4i giAy td sau:

- Th6 c6ng chric, vi6n chric (drii v6i co quan Nhir nu6c, t6 chric chinh tr! -
xd hQi); ho4c th6 chuyEn ngenh (tliii vdi c6ng an, quAn tlQi, y t6, nhd b6o); ho4c
th6 c6ng t6c (ghi 16 h9 t6n, don vi c6ng t6c, dia chi noi cu tru, d6ng gi6p lai nnh
vdi the).

^, ,,- Gi6y xric nh4n c6ng t6c trong thbi gian gi6n c6ch xE hQi do Thri truong
co quan, don vi, dla phucmg c6p vd chlu tr6ch nhiQm Arir tVc lugng cbng an,
qudn itQr, y td, nhd bdo) (theo mdu itinh kim).

- Gi6y chrmg nhQn ki5t qui x6t nghiQm Am tinh voi SARS-CoV-2 (trong
vdng 72 gid).

2.2. E6i vdi nhAn vi6n, ngudi lao tlQng cria c6c t6 chric, doanh nghiQp
cung c6p dich vu, hang h6a thi6t y6u; c5c co sd s6n xu6t kinh doanh dugc ph6p
ho4t dQng theo quy dinh: XuAt tdnh 03 lo4i giAy td sau:

^. L- GiAy x6c nhfn c6ng t5c trong thdi gian giSn c6ch xE hQi do Thri trucrng
co quan, dcrn vi, doanh nghiQp cip ftheo mdu dinh kim).

- CEn cu6c c6ng ddn/Chfmg minh nhan dan.

- Gi6y chrmg nh6n k6t qui xdt nghiQm am tinh v6i SARS-CoV-2 trong
v6ng 72 gio.

* Trrdng hq kh6ng xudt tinh ilrgc gidy chftng nhQn thi thyc hiQn
test nhanh tgi chdt.

2.3.D6i v6i tinh nguyQn vi6n; tr5 chric, c6 nhdn criu trq nhan dqo: Xu6t
trinh 03 lopi gi6y td sau:

^. i- Gidy x6c nhin c6ng tdctrong thdigian gi6n c6ch xd h6i do Tht truong
co quan, don vi, doanh nghiQp cdp (theo mdu ilinh kem).

- CEn cu6c c6ng ddn/Chimg minh nhen dan.

- Gi6y chung nhin ki5t qui xdt nghiQm am tinh v6i SARS-CoV-2 trong
vdng 72 gid.

." (IBND ctic huyQn, th! xd, thdnh phd chf ilgo xdt nghiQm mi6n phi cho
cdc il6i tugng nhdm 2.3.

2.4.D6i v6i nhimg ngudi di ti6m vic xin: Xu6t trinh 03 lo4i gi6y td:
- Gi6y mdi ti6m ho4c tin nhnn diQn tho4i hen lich ti6m chring cho lgc

lugng chric n6ng tpi c6c chdt ki6m so6t

- Cdn cudc c6ng ddn/Chimg minh nhen dan.



- Gi6y chtmg nhfln kiit quA x6t nghiQm 6m tinh v6i SARS-CoV-2 trong
vdng 72 gid.

* Trudng hqp khilng xudt trinh itugc gidy chftng nhQn thi thqc hi|n
test nhanh tqi chdt

3. C6c truong hqp tl6c biQt khric (ngoii c6c trudng hgp n6u tr6n) dg
Tru&ng Ban Chi dao phdng, ch6ng dlch cdp tinh, c6p huyQn xem xdt, quy6t
dinh.

. 4. Thdi gian 6p dgng thr;c hifn: K6 tir 00 gid 00, ngiy 25/812021 cho
d6n khi c6 th6ng b6o mdi.

5. S& Y t6 chri ni, ph6i irqp vdi LIBND c6c huyQn, thlx6, thanh ph6:

- gii tri lpc lugng nhdn vi6n y fis tai c6c chtit/tram li6n huyQn (gi6p.ranh 2
tlfa phuong) d€ phqc vU, dep img nhu cAu x6t nghiQm c0a ngudi dAn, t6 chric,
doanh nghiQp (An aAu xdt nghiQm miSn phi).

- Ri6ng jinh nguyQn vi€n, t6 chric, c6 nhin ctu trg nhdn dqo duo. c h5 trg
x6t nghiQm mi6n phi.

6. UBND c6c huyQn, thi xil, thirnh ph6 chiu tr6ch nhiQm:

- T6 chric hogt d$ng c6c ch5t dim bio an tolur, img xri linh ho4t, vin h6a;
tt6ng thdi, ki6n quyiSt xt lf c6c trusng hqp vi ph4m theo dirng quy dfnh.

^t . ,t- CAp c6c loai gi6y td luu th6ng theo dring nQi dung chi d4o cria UBND
tinh t4i v6n ban ndy.

(Dinh kim miu giriy xtic nhqn c6ng tdc).
-'-i\\
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Noi nhQn:
- Nhu tr6n (VBDT);
- Bi rhu Tinh ty (brio c6o);
- Thudng trgc Tinh riy (b6o c6o);
- Thudng tryc HDND tlnh (b6o c6o);
- Chn tich UBND tinh (b6o c6o);
- Bi thu huyfn, thi, thnnh rly (d6 chi dao);
- Trung t6m Ki6m sodt bQnh tit tinh;
- Linh tl4o VPUBND tinh (P.Huy - PVP);
- Luu: VT, NN, HN.

KT. CH{TTICH IEt

,

*

CHU TICH

t '{

'{* Vin Thi6u

0 x



MAu crAy xAcrn4n c6xc rAc
(Kim theo C6ng vdn s6: /UBND-KGVX ngay ....../8/2021 cia UBND tinh Khdnh Hda)

COQUAN/DONVI/
DOANH NGHIEP/

UBND XA/PHUONG

CSNG HdA xA HQr cHfr NCHIA vrET NAM
DSc l$p - Tg do - H4nh phric

....., ngdy ... tking... ndm 202 I

GIAY XAC NHAN CONG TAC

5. Dla chi thulng tru

6. cha d hien tsi: ...................
7. Dia chl co quan/noi lAm viQc (noi d6n):

8. 56 diCn tho?i co quan/noi lim viQc (n6u c6):

9. Chric vg/V! tri c6ng t6c:

10. Muc dich tham gia giao th6n

I l. Thdi gian c6 hiQu lgc tir:.. . . .. . ... . ..... . ..d6n

(Thoi gian cho phdp c a co quan c6 thiin quyin cdp Gib di dtrdng)

Th0 trudng co quan, don vi; gi6m d5c co sd sin xuAt, kinh doanh dich vu, chiu tnich nhiQm vd d6i
tuErg vA thdi gian hiQu ltrc cta Gi6y di <luorg nAy. Truong hqp c6p kh6ng <Iing d6i tugng vi thdi
gian thi chiu hoin toAn tr6ch nhiQm trudc ph6p luft./.

TIItJ TRI,ONG CO QUAN/
EON V.YDOANH NGHIEPruBND

PHITONG, XA
(D6ng diiu, bj,, ghi rd hp ftn)
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