
 

Kính gửi:  - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

8067/UBND-KGVX ngày 19/8/2021 về việc cung cấp thông tin về việc phân loại 

mức độ nguy cơ các thôn, tổ và các xã, phường, thị trấn tại các địa phương. 

Qua tổng hợp, phân tích số liệu đánh giá của Trung tâm Y tế thành phố và 

kết quả thẩm định của Phòng Y tế thành phố tại Công văn số 909/PYT ngày 

12/9/2021, UBND thành phố Nha Trang cung cấp số liệu đánh giá, phân loại mức 

độ nguy cơ dịch Covid-19 của 27 xã, phường và 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

thành phố tính đến 16 giờ 30 ngày 12/9/2021, cụ thể như sau: 

1. Đối với 27 xã, phường: 

- Mức “Bình thường mới”: 10 xã, phường (Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh 

Hiệp, Phước Tiến, Lộc Thọ, Vạn Thắng, Phước Hòa, Vĩnh Lương, Xương Huân, 

Vĩnh Trung). 

- Mức “Nguy cơ”: 11 xã, phường (Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thọ, Phương Sơn, 

Phước Tân, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, Phước Long, Phước Hải, Vạn Thạnh, 

Phương Sài, Vĩnh Hòa). 

- Mức “Nguy cơ cao”: 04 xã, phường (Vĩnh Hải, Ngọc Hiệp, Phước Đồng, 

Tân Lập). 

- Mức “Nguy cơ rất cao”: 02 xã, phường (Vĩnh Phước, Vĩnh Trường). 

2. Đối với 363 thôn, tổ dân phố: 

- Mức “Bình thường mới”: 315 thôn, tổ (Tăng 10 thôn, tổ so với ngày 11/9). 

- Mức “Nguy cơ”: 05 thôn, tổ (Tăng 01 thôn, tổ so với ngày 11/9). 

- Mức “Nguy cơ cao”: 02 thôn, tổ (Không thay đổi so với ngày 11/9). 

- Mức “Nguy cơ rất cao”: 41 thôn, tổ (Giảm 11 thôn, tổ so với ngày 11/9). 

UBND thành phố Nha Trang kính báo cáo ./. 

(Đính kèm Phụ lục Đánh giá mức độ nguy cơ dịch Covid-19 của 27 xã, 
phường và 363 thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Nha Trang) 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP; 

- Các Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, N.Anh. 

                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

                  Nguyễn Sỹ Khánh    

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  6008 /UBND-VP   Nha Trang, ngày 12 tháng 9 năm 2021 

V/v cung cấp thông tin phân loại kết 

quả đánh giá mức độ nguy cơ dịch 

Covid-19 của các xã, phường và thôn, 

tổ trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
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