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      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số:  5869 /UBND-VP Nha Trang, ngày  07  tháng  9  năm 2021 

V/v triển khai Chỉ thị số 

18/CT-UBND ngày 07/9/2021 

của UBND tỉnh Khánh Hòa 
 

 
 

 
 

 

Kính gửi:   

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND các xã, phường. 

 
 

Thực hiện Kết luận số 159-TB/TU ngày 06/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 

07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v áp dụng các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

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 Chỉ thị số 

18/CT-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tương ứng với từng mức độ nguy cơ ở 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 08/9/2021 

cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau: 

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nới lỏng giãn cách xã 

hội theo mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố cần được thực hiện thận trọng, có lộ 

trình, từng bước vững chắc; đi cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các chế tài xử lý các hành vi 

không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, kể cả việc sử dụng hình thức xử lý 

vi phạm bằng hình ảnh. 

2. Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; thực hiện nghiêm 

nguyên tắc 5K, không tập trung quá 02 người nơi công cộng, giữ khoảng cách 02m 

và các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tất cả các trường hợp về tỉnh 

Khánh Hòa từ các địa phương đang có dịch phải thực hiện khai báo, lấy mẫu, cách 

ly, theo dõi sức khỏe theo quy định phòng, chống dịch; các trường hợp ho, sốt phải 

liên hệ cơ sở y tế để được hướng dẫn; không ra khỏi nhà từ 19 giờ ngày hôm trước 

tới 05 giờ ngày hôm sau. 

3. Tiếp tục tạm dừng: 

- Các hoạt động quán bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu 

lạc bộ hát với nhau, mát-xa, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, gym, yoga, bi da, 

bóng đá; việc tổ chức liên hoan ăn uống, tiệc cưới, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, 

sự kiện văn hóa, thể thao đông người, các dịch vụ không thiết yếu. 

- Hoạt động tắm biển. 
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- Các quán ăn, uống trên các tuyến quốc lộ qua địa phận thành phố. Các dịch 

vụ phục vụ vận tải trên tuyến quốc lộ chỉ được tổ chức tại các trạm dừng chân. 

- Hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh; hạn chế tối đa 

việc người dân di chuyển giữa thành phố Nha Trang và các huyện, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh Khánh Hòa. 

4. Hoạt động của các cơ sở giáo dục, dạy nghề thực hiện theo quy định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

5. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với từng 

mức độ nguy cơ ở thôn, tổ dân phố: 

5.1. Đối với thôn, tổ dân phố “vùng đỏ và vùng cam”: 

- Yêu cầu người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp 

cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn.  

- Việc cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu thực hiện theo 

văn bản số 5801/UBND-VP ngày 05/9/2021 của UBND thành phố. 

- UBND các xã, phường tổ chức lực lượng phòng, chống dịch có sự tham 

gia của công an, dân quân, Ban bảo vệ dân phố; thành lập các chốt kiểm soát, thực 

hiện nghiêm việc siết chặt, phong tỏa, thiết lập cách ly y tế, không để tình trạng 

“ngoài chặt trong lỏng”, bảo đảm “ai ở đâu ở yên đó”, “người cách ly với người”. 

Thiết lập đường dây nóng 24/7 tiếp nhận giải quyết các nội dung cấp bách của 

người dân. 

- Thực hiện việc đánh giá mức độ nguy cơ đến từng tuyến phố, con đường, 

nhóm hộ gia đình cụ thể để triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tất cả người dân 

theo quy định cho đến khi dỡ bỏ “vùng đỏ, vùng cam”; đảm bảo thật chặt chẽ, 

khoa học, an toàn và tuyệt đối không để lọt, không để bỏ sót trường hợp nào. 

- Lực lượng chức năng phòng chống dịch, y tế, vũ trang, phòng cháy chữa 

cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật-điện, nước, viễn thông, nhân viên vận 

chuyển gas, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Lãnh 

đạo, Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp 

được đi làm theo tính chất, yêu cầu công việc nhưng phải có giấy xác nhận do Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị cấp và kèm theo giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm 

tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 

thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành thời 

gian cách ly theo quy định.  

- Trong “vùng cam”, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chỉ bố trí 

tối đa 30% số người làm việc; phóng viên, nhà báo được đi làm khi đáp ứng các 

điều kiện nêu trên. 

- Trong “vùng đỏ”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc 

tại nhà. 

5.2. Đối với thôn, tổ dân phố “vùng vàng và vùng xanh” 

- Người dân ở “vùng vàng” được đi tập thể dục ngoài trời trong nội vùng; 

người dân ở “vùng xanh” được đi tập thể dục ngoài trời trong địa giới hành chính 

cấp xã. 

- Người dân được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh 

ăn uống trong địa giới hành chính cấp xã.  
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- Người dân được phép đi mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết theo Thẻ (03 ngày/lần) và theo khu vực đã được quy định tại văn bản số 

5801/UBND-VP ngày 05/9/2021 của UBND thành phố. 

- Các cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, vật 

tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được phép bán mang về) 

được hoạt động với điều kiện chủ cửa hàng, cơ sở phải đăng ký và được UBND 

cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch. 

Trong đó, người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở phải đeo khẩu trang, 

tấm kính chắn giọt bắn, có dây giăng, vạch kẻ luồng ra/vào, có bàn trung gian 

giao/nhận hàng, có giấy xác nhận của chủ cơ sở/cửa hàng, giấy chứng nhận xét 

nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin 

ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid–19 

và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Đồng thời, dùng các giấy tờ này để 

đi qua các chốt/trạm kiểm soát theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị có trụ sở ở “vùng vàng” bố trí 

tối đa 50% người làm việc tại trụ sở; ở “vùng xanh” được bố trí người làm việc 

theo nhu cầu công việc.  

- Đối với việc đi ra/vào “vùng vàng”: Tất cả các trường hợp phải có giấy 

chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc 

đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi 

bệnh Covid-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định; riêng cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị 

phải xuất trình thêm giấy xác nhận công tác.  

6. Giao Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và thiết lập các chốt kiểm 

soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại: Quốc lộ 1A xã 

Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng. Tất cả các trường hợp di chuyển 

qua chốt/trạm kiểm soát liên huyện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và hoàn thành 

thời gian cách ly theo quy định.  

7. Giao Phòng Quản lý đô thị thành lập các Tổ liên ngành kiểm tra xử lý tình 

hình trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và việc chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 của người dân trên địa bàn thành phố.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn 

thành phố theo Hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

8. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng phương án đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn, chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp lại các chốt/trạm kiểm 

soát trong địa bàn quản lý, bảo đảm các biện pháp quản lý chặt chẽ vùng đỏ, vùng 

cam, nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tại vùng xanh, vùng vàng. Tăng cường 

công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu, chấp hành, đồng thời tổ chức kiểm tra xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo quy định.  
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Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an 

toàn trong phòng, chống dịch Covid-19”, phát huy vai trò tự quản của thôn, tổ dân 

phố trong việc giữ vững, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Duy trì các chốt tự 

quản tại thôn, tổ dân phố vùng xanh, vùng vàng; khuyến khích thành lập chốt tự 

quản tại tổ chức, doanh nghiệp. 

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. Nếu có khó 

khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố đề xuất 

UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH (báo cáo);   

- BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh;                

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Báo Khánh Hòa; 

- 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 

                       

 



uY BAN NSAN oAN
riNu xnANn noa

ceNG uoa xA Her cHU Ncnia vrET NAM
DQc l$p - Tq do - Hgnh phric

36: i8 /CT{TUBND Khdnh Hda, ngdy 07 thdng 9 ndm 2021

KHAN CHI THI
Ap dgng c:ic biQn ph6p phdng, chSng dich bQnh Covid-I9 tuong ri'ng v6i
tirng mri'c tIQ nguy co & th6n, t6 Oin ptriir tr6n tlia bin tinh Khinh Hda

E6n ngdy 07 l9l2\2l,tinh Khrinh Hoa dE ki6m so6t dugc dich bQnh Covid-
19 theo 7 ti6u chi n€u trong Quy6t dinh rti :ltelqO-eYT ngdy 1810812021 cta
B0 Y ti5 vA viQc ban hdnh "Ti6u chi ki6m so6t dich Covid-l9 tpi c6c dia phuong
dang thyc hiQn gidn c6ch x6 h6i theo Chi thi sO tOZCf-ftg ngdy 3110312020 cta
Thri tu6ng Chinh pht". Tuy nhi6n, tinh hinh dich bQnh hiQn nay v6n cdn phirc

tpp, kh6 ludng, do vQy tuyQt eOi nrOng dugc chri quan, lo lir.

Thuc hi€n k5t tufn cta Ban Thuong vg Tinh riy n6u tai KtSt luQn srl 50-
KLiTU ngity 071912021, UBND tinh quy€t dinh 6p dpng c6c biQn ph6p phdng,

chOng dich bQnh Covid-l9 tuong ung voi timg muc dQ nguy co 0 th6n, t6 dAn

ph6 tr6n dia bdn tinh KhAnh Hoa k6 tir 00 gio 00 phirt, ngity OBl9l2O21 cho d6n

khi c6 th6ng b6o mdi, c9 th6 nhu sau:

1. ViQc thyc hiQn c6c bign ph6p phdng, ch6ng dich vd n6i l6ng giSn c6ch

x6 hQi theo mirc dQ nguy cq d th6n, t6 dAn ph6 cAn dugc thgc hiQn thfn trgng, c6

lO trinh, ttng bu6c vftng chlc; di cirng v6i viQc tdng cudng tuy6n truydn n6ng

cao nhdn thric, ki6m tra, gi6m s6t ve thyc hiQn nghiOm cric ch6 tdi xri l;i crlc hdnh

vi kh6ng tuAn thri c6c quy dinh phdng, ch6ng dich, k6 c6 viQc sti dung hinh thric
xir lj vi ph4m bing hinh Anh.

2. Ngudi d6n hqn ch6 ra kh6i nhir n6u kh6ng cAn thitit; thuc hiQn nghiCm

nguy€n tic 5K, kh6ng tQp trung qu6 2 nguoi noi c6ng cQng, git khoang cdch2m
vdL c6c quy dinh phdng, ch6ng dich bQnh Covid- 19 ; tdt cd cdc trucrng hqp ve tinh
Kh6nh Hda tt c6c dia phuong dang c6 dich ph6i thgc hiQn khai b6o, l6y m6u,

c6ch ly, theo d6i sirc kh6e theo quy dinh phdng, ch6ng dich; c6c trulng hgp ho,

sOt pnai 1i6n hQ co sd y tO d6 dugc hu6ng d6n; kh6ng ra kh6i nhd ttr 19 gid ngdy

h6m trudc tdi 05 gio h6m sau.

^ _.,(J. I rep tuc t?m oung:

- C6c hoqt dQng qu6n bar, pub, vfi truong, karaoke, phong trd ca nhqc, c6u

lac b0 h6t v6i nhau, m6t-xa, trd choi diQn tir, r4p chi6u phim, gym, yoga, bi da,

' ThOn, t5 dAn phd vung xanh (binh thudng mdi), virng vdng (nguy co), vr)ng cam (nguy co cao), wng dd (nguy

co rAt cao) dugc cdp nh{t hdng ngdy tqi C6ng th6ng tin dien t* phdng, ch6ng dich bQnh cta tinh Khenh Hda

(https://ncov.khanhhoa.sov.vn) va Trung tem Kiiam soiit benh tat tinh (hnp://www.ksbtkhanhhoa.vn) ....

Ký bởi: Ủy ban nhân
dân tỉnh Khánh Hòa
Email:
ubnd@khanhhoa.go
v.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Ngày ký: 07.09.2021
17:30:41 +07:00
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b6ng d6; viQc t6 chfic li€n hoan 6n uring, tiQc cudi, ho4t dQng t6n gi6o, tin
ngu0ng, sg kiQn vdn h6a, th6 thao d6ng ngudi, c6c dich vg kh6ng thi6t yiiu.

- Ho4t dQng t6m bi6n.
t'- C6c qu6n 5n, u6ng tr6n c6c tuy6n qu6c lQ qua dia ph6n tinh Khanh Hda.

Cric dlch vp phqc vq vQn tai tr€n tuy6n qu5c lQ chi dugc t6 chric t4i c6c tr4m
dtrng chAn.

- Ho4t dQng v{n tii hdnh kh6ch c6ng cQng nQi tinh, li€n tinh; han cirii t5i
da viQc ngudi ddn di chuytin tu dia gi6i hanh chinh cAp huyQn ndy sang dfa gi6i
hanh chinh c6p huyQn kh6c.

a. Til5p tgc duy tri ho4t dQng cta cdc ch6tltrqm ki6m sodt li6n tinh, 1i6n
^L.huyQn. Tdt c6 c6c trudng h-o-p di chuydn qua ch6t/tr4m ki6m so6t li6n huyQn

(gi6p ranh 02 huyQn) ph6i c6 gi6y chrmg nhQn k6t quA x6t nghiQm 6m tinh v6i
SARS-CoV-2 trong vdng 72 gio hopc chimg minh dd <Iucv. c ti6m mfli 2 vic xin
phdng ngira Covid-19 sau 14 ngdy ho4c ngudi d6 di6u trikh6i bQnh Covid-l9
vir hoan thanh thdi gian c6ch ly theo quy <linh.

Giao Cht tich UBND c6p huyQn chiu tr6ch nhiQm b6 tri, s6p x6p i4i c6c

ch6t/trpm ki€m sorit trong phpm vi dia gidi hdnh chinh c6p huyQn, b6o d6m c6c

biQn ph6p quan lf ch4t ch6 vtrng do, vtmg cam, n6i l6ng gi6n c6ch xd hQi theo 10

trinh t?i vtng xanh, virng vdng.

5. DAy m4nh thuc hiQn phong triro "Toirn ddn tham gia xdy dpg dia bdn
- ,:

an todn trong phdng, ch6ng dich Covid-l9", ph6t huy vai trd tg qu6n cria th6n,
t6 dan ph5 trong viQc giir virng, m& rQng vtng xanh, thu hqp vtng d6. Duy tri
c6c ch5t tg quAn tpi th6n, tO aan pnO vtng xanh, vtng vd,ng; khuy6n trJrich thdnh
lQp ch5t ty quin tpi t6 chfrc, doanh nghiQp.

CLc co quan, clon vf trong hQ th6ng chinh tri thUc hiQn nghiCm tirc c6ng
t6c phdng, ch6ng dich bQnh Covid - 19 theo quy dinh.

6. Hopt dQng cria c6c doanh nghiQp, nhd m6y, c6ng trinh x6y d1mg, co s0

s6n xuAt kinh doanh, co sd kinh doanh dfch vp du lich (gqi chung ld co sd san

xuAt kinh doanh, dich vp du lich) thqc hiQn theo Hudng a6n nien himh cria Ban
Chi dao tinh.

7. Hoqt dQng cira c6c co sd gi6o dqc, d4y nghA thyc hiQn theo quy dinh
, . '' ^ :

cua co quan co tnam quyen.

8. EOi vdi thdnh ph6 Nha Trang, Cam Ranh; thi xd Ninh Hoa; c6c huyQn:

Cam LAm, Vqn Ninh, Di6n Kh6nh: Ap dr;ng crlc biQn ph6p phdng, ch6ng dich
Covid-l9 tuong frng v6i ttmg mtc dQ nguy co d th6n, tO aan pn5:

8. t. D6i vdi th6n, i dan phii vitng dd vd vitng cam:
I .. .- Y€u c6u ngudi dAn d trong nhd, kh6ng di ra ngodi tru nhftng trudng hqp

cAp cuu, thi6n tai, h6a ho4n. Chinh quydn dla phuong chiu tr6ch nhiQm cung irng
luong thuc, thqc phAm, thu6c men vd hdng h6a, dich vq thi6t y6u cho tung hQ

d6n.
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- Chinh quyan t6 chuc luc lugng phong, chi5ng dich c6 sq tham gia cira

c6ng an, qu6n su, thdnh lfp c6c chdt ki6m so6t, thqc hiQn nghiOm viQc si6t ch{t,
phong t6a, thiiit lQp c6ch ly y t6, kh6ng d6 tintr trpng ngoiri ch{t trong l6ng, b6o

dim "ai d d6u d y6n d6", "ngudi c6ch ly vdi ngudi". fhi6t I6p duhng ddy n6ng
2417 ti€p nhQn gi6i quytit c6c nQi dung c6p brich cria ngudi ddn.

- Thr,rc hiQn viQc d6nh gi6 mirc d0 nguy co dtln ttrng tuy6n ph5, con
dudng, nh6m hQ gia dinh cu th6 d6 tri6n khai viQc 16y m6u x6t nghiQm tAt c6
ngudi d6n theo quy dinh cho d6n khi dd b6 vtng d6, vtng cam; clim b6o thAt

ch{t ch6, khoa hoc, an todn vA tuyQt Ai5i thOng d6 lgt, Ltr6ng dri bO sOt tru<rng

hcrp ndo.

- Luc lugng chric n6ng phdng ch6ng dich, y t6, vt trang, phong ch6y chfta
ch6y, vQ sinh m6i trudng, ha tAng k! thu4t - diQn, nu6c, vi6n th6ng, nhdn vi6n

).,v{n chuyCn gas, c6n bQ, c6ng chirc, vi6n chirc trgc ti6p tham muu, giirp viQc cho

Ldnh dpo, Ban Chi dao, Trung tdm Chi huy Phdng, chi5ng dich bQnh Covid-l9
cdc c?rp dugc di ldm theo tinh chAt, y6u cAu c6ng viQc nhrmg ph6i c6 gidy x6c
nh4n do Tht tru&ng co quan, don v! c6p vi kdm theo gi6y chrmg nhQn x6t
nghiCm k6t quA Am tinh vdi SARS-CoV-2 trong vdng 72 gid ho{c dd ti6m vdc

xin ngira Covid-19 mfri thir hai sau 14 ngdy ho{c nguoi dd diAu ri kh6i benh

Covid- I 9 vir hoan thdnh thsi gian c6ch ly theo quy dinh.

- Trong vtng cam, c6c co quan, don vi trong hQ th6ng chinh tri chi b5 tri
6i da3o% s6 ngudi ldm viQc; ph6ng vi6n, nhd b6o dugc di ldm khi drip img c6c
,.;. , .^
oleu Klen neu tren.

- Trong virng d6, c6n bQ, cOng chirc, vi6n chuc, ngudi lao dQng ldm viQc

tai nhd.

8.2. D6i vdi th6n, ti| dan phii vilng vdng vd vimg xanh

- Ngudi dAn d vtrng vdng dugc <li tQp th6 dpc ngodi trdi trong nQi vtng;
ngudi d6n d vtng xanh dugc di t4p th6 dgc ngodi trdi trong dia gidi hanh chinh

A-
cap xa.

- Ngudi d6n d vtng vhng, virng xanh tlugc cli mua dO an uOng marrg vA t4i
c6c cira hdng kinh doanh 6n u6ng, di cho trong dia gi6i hinh chinh c6p xd theo

). ,(
pham vi, tAn sudt ... do Cht tich UBND cdp huyQn quy dinh vd chiu tr6ch
nhiQm.

- C6c ctla hdng kinh doanh s6ch vd, d6 dtng hqc t6p, vflt liQu x6y dpg,
v{t tu n6ng nghiQp, co sd kinh doanh dlch vp 6n u6ng (chi tlugc ph6p ban mang
,C; dugc ho4t dQng v6i diOu kiQn ch0 cria hd,ng, co s0 ph6i ddng ky vd clugc

t BND c6p xi d6ng y khi de biro ddrm dAy dir c6c biQn ph6p an todn phdng chOng

dich. Trong d6, ngudi brin hang, ldm viQc tqi c6c cria hdng, co sd ph6i deo khAu

trang, t6m kinh chin gigt bin, c6 d6y gi6ng, vpch k6 lu6ng ralvdo, c6 bdn trung
gian giao/nhqn hang, c6 gi6y x6c nhdn cira chfr co s6/cira hang, gi6y chirng nhQn

,t
xdt nghiQm k€t quir 6m tinh vdi SARS-CoV-2 trong vdrg 72 gid ho4c dd ti6m
vic xin ngua Covid-19 mfii thu hai sau 14 ngdy ho{c ngudi dE di6u tri kh6i b€nh
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Covid-l9 vd hod,n thdnh thdi gian c6ch ly theo quy dfnh. E6ng thdi, dirng c6c
.^ ,.1 -.giay to ndy d€ di qua c6c ch6t/tr4m ki6m so6t theo quy dinh.

- C6c crv quan, don vi trong hQ th6ng chinh tri c6 try sd 6 vung vdng bii tri
t6i da 50% ngudi ldm viQc tqi try sft 0 vtng xanh dugc bi5 tri ngudi ldm viQc

).^
tneo nnu cau cong vlQc.

- D6i vdi viQc di ralvdo vtng vdng: T6t cA c6c trudng hqp phAi c6 gi6y
chimg nhQn x6t nghiQm k6t qu6 Am tinh vdi SARS-CoV-2 trong vdng 72 gid

!
hopc dd ti6m vdc xin ngta Covid-19 mfli thir hai sau 14 ngdy ho{c ngudi dd di6u
tri kh6i bQnh Covid-l9 vd hoirn thdnh thoi gian crlch ly theo quy dfnh; ri6ng c6n
bQ, c6ng chric, vi6n chuc, ngudi lao dQng trong c6c co quan, don v! thuQc hO

thi5ng chinh tri phAi x,.r6t trinh th6m gi6y x6c nhgn c6ng t6c. MQt s6 trudng hqp
dqc biQt giao Thri tru&ng co quan, dcrn vi c6p dnh, Cht tich IIBND c6p huyQn

xem x6t, quy6t Ai,rtr vd chfu tr6ch nhiQm.

9. D6i vdi c6c huyQn Khdnh Son, Kh6nh Vinh: Ti6p tpc thpc hiQn Khoin
2, Mqc III, COng diQn si5 08/CD-CT.LIBND ngdy 241812021cria Chir tich IIBND
tinh.

10. EOi v6i huyQn Trudng Sa: Thyc hiQn nghiCm tirc quy dinh 5K, b6o
tl6m an todn phdng, chi5ng dich bQnh trong trpng th6i binh thudng m6i.

YCu cAu Gi6m d6c c6c s0; Tht truong c6c ban, ngd,nh, dodn th6, don vi,
doanh nghiQp thuQc tinh; Chri tich UBND c6c huyQn, thi xd, thdnh phi5 tfp trung
t6 chric, qu6n triet, thlrc hiQn nghi€m tric, hiQu qu6 c6c n6i dung n€u tr6n tqi ccr

quan, dcrn vi, dia phuong minh.

Trong qu6 trinh tri6n khai thr,rc hien, n6u kh6 khdn vu6ng mic ph6i kip
thdi trao aOl ee xri lj theo thAm quy6n hopc b6o c6o, tham muu, dd xu6t c6p c6
thAm quy6n theo quy dinh./. ,i
Noi nh$n:
- Nhu tren ffBDT);
- Thti tudng Chinh phrl (b6o c6o);
- BQ C6ng an, BO QuSc phdng, BQ Y tti,

86 Gi6o duc vd Dio tao, B0 C6ng Thuong,
86 NN & PTNT, BQ GTVT (b6o c6o);

- Thubng truc Tinh iy, HDND tinll (b6o c6o);
- Uy ban MTTQVN tinh;
- Chri tich vd c6c PCTUBND tinh;
- Bar Tuy6n gi6o Tinh ty;
- Ctc s6, ban, nginh, <lodn th6;
- Crlc huyQn ty, thi riy, thdnh ty;
- UBND c6c huyQn, thi x6, thdnh phi5;
- Cdng an tinh, BCH: QuAn sy, B0 dQi Bi6n phdng tinh;
- Dai Ph6t thanh vd Truydn hinh, 86o Kh6nh Hda;
- Ciic co sd y tri, girio duc, day ngh6, doanh nghiQp tlruQc tinh;
- C6c t6 chirc chinh tri - xd hQi tinh;
- ViQn Pasteur Nha Trang;
- Linh tlao VPUBND tinh:
- Luu: VT, FIN, NN.
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