
      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:  5626   /UBND-VP Nha Trang, ngày  27  tháng  8  năm 2021 

V/v Đề nghị không cắt điện, cắt nước 

đối với các hộ dân đang nợ tiền điện, 

tiền nước trong tháng 8/2021. 
 

 

                               Kính gửi:   

- Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà; 

- Công ty Cấp thoát nước tỉnh Khánh Hoà; 

- Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hoá - Thông tin và thể thao thành 

phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kết luận số 150-TB/TU ngày 24/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công điện số 08/CĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 5527/UBND-VP của 

UBND thành phố về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang.  

Để đảm bảo người dân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc việc 

không ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết (cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn) trong thời 

gian cách ly toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, UBND thành phố Nha Trang có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà, Công ty Cấp thoát nước 

tỉnh Khánh Hoà không cắt điện, cắt nước đối với các hộ dân đang nợ tiền điện, tiền 

nước trong tháng 8/2021 và  thực hiện truy thu tiền điện, tiền nước sau khi kết thúc 

thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội đối với thành phố Nha Trang. 

2. UBND các xã, phường, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá 

Thông tin và Thể thao thành phố và UBND các xã, phường: 

Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố và xã phường 

để người dân được biết, phối hợp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc 

các quy định phòng, chống dịch quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã 

hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố./. 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như trên (VBĐT);                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH (báo cáo);   

- Sở Thông tin Truyền thông; Sở Y tế; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT, Thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                  Nguyễn Sỹ Khánh 
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