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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang. 
_______________ 

 

 

Ngày 20/5/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang,               

ông Lưu Thành Nhân  - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Nha Trang. 

Tham dự cuộc họp có thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở người của 

thành phố Nha Trang (theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của 

Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang). 

 Sau khi nghe phòng Y tế thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành 

phố và  ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lưu Thành Nhân  - Phó Chủ tịch 

UBND thành phố kết luận như sau:  

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra các trường hợp lơ 

là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản đã 

ban hành; đặc biệt là Công văn số 2850/UBND-YT ngày 11/5/2021 của UBND 

thành phố về việc tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới; Kế hoạch 2652/UBND-YT ngày 

29/4/2021 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, 

chống dịch Covid-19; bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm 

phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 trên địa bàn thành phố và Công văn số 2273/UBND-YT ngày 

15/4/2021 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, thực hiện nghiêm 

túc các nội dung sau: 

1.1 Nâng cao trách nhiệm của ngu ời đ ng đầu trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản  ng phó của cơ 

quan, đơn vị, địa phương theo từng tình huống cụ thể, tuyệt đối không lơ là, bị 

động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

1.2 Rà soát, bố trí các trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm soát dịch 

bệnh (khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cầm tay,…) tại các 

địa điểm bầu cử do địa phương quản lý. 
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1.3 Tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng cho 

đén khi có thông báo mới để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường và 

không tập trung đông người, đặc biệt là khu vực công viên, bờ biển, các chợ, siêu 

thị, khu chung cư, cơ sở tôn giáo; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể: 

- 03 Tổ kiểm tra thuộc phường Lộc Thọ, do Chủ tịch UBND phường Lộc 

Thọ chủ trì. 

- 07 Tổ kiểm tra thuộc 07 xã, phường: Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh 

Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương, Vĩnh Thọ do Chủ tịch UBND các xã, 

phường chủ trì.  

- Riêng Tổ cơ động do lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ trên toàn tuyến đường Trần Phú kể từ ngày 21/5/2021 giảm 01 

Tổ, còn lại 02 Tổ cơ động hoạt động cho đến khi có thông báo mới; Thành viên 

mỗi tổ gồm có Quản lý đô thị: 04 người, Công an thành phố: 01 người, Đội Thanh 

niên xung kích: 01 người, Trung tâm Y tế: 01 người.  

1.4 Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định tạm dừng hoạt động các quán 

bar, pub, vũ trường, karaoke, mát - xa, spa, trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố 

và các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, khu phố đi bộ, 

chợ đêm, hoạt động thể thao,…) cho đến khi có thông báo mới; đồng thời tiếp tục  

phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

1.5 Tiếp tục duy trì hoạt động của Trạm kiểm soát liên ngành phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tại Trạm Ga Nha Trang theo quyết định số 2462/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố Nha 

Trang cho đến khi có thông báo mới. 

1.6 Duy trì chế độ mở điện thoại của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan giải quyết các tình huống khẩn cấp.  

1.7 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; nhất là các khu vực tập trung đông người 

như: chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ga, bến xe, bến cảng…; vận động 

người dân nếu có người thân hoặc bản thân có đi/đến từ các địa phương có dịch 

trong cộng đồng chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. 

2. Phòng Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

ở người thành phố 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh; Căn c  vào chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ quan, đơn vị 

liên quan và UBND các xã, phường để kịp thời tham mưu các phương án, kế 

hoạch  ng phó phù hợp trên địa bàn thành phố theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh 

và ngành Y tế. 

- Tiếp tục theo dõi, tham mưu kịp thời việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho các thành phần thuộc thành phố Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 

ngành Y tế. 
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3. Trung tâm Y tế:  

- Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh và kịp thời hướng 

dẫn các đơn vị, địa phương xử lý các tình huống phát sinh theo quy định của 

ngành Y tế. 

- Bố trí cán bộ y tế tại 217 điểm bỏ phiếu bầu cử; tổ ch c hướng dẫn chuyên 

môn cho nhân viên y tế, cán bộ đoàn thể tham gia tổ y tế, bố trí và thực hiện khai 

báo y tế. Chuẩn bị đồ bảo hộ cho nhân viên tổ bỏ phiếu phụ khi đi đến các khu vực 

cách ly y tế, cách ly tại nhà thực hiện bỏ phiếu. Thiết lập các Tổ thường trực cấp 

c u, xử lý khẩn cấp các vấn đề y tế từ thành phố đến xã/phường trong ngày diễn ra 

bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026.  

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương hỗ trợ, giám sát, triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn 

trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản năm 2021. Bảo đảm thực hiện khuyến cáo 

5K của Bộ Y tế; thực hiện sàng lọc y tế, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế điện tử 

bằng mã QR, đeo khẩu trang, bố trí dung dịch sát khuẩn ở vị trí thuận lợi để công 

dân sử dụng.  

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tại địa phương giám sát, hỗ trợ thực hiện công tác bảo đảm y tế và 

phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản năm 2021 tại 

các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trạm Y tế các xã, phường phối hợp các lực 

lượng Tổ giám sát Covid cộng đồng của các địa phương, quản lý danh sách, số 

lượng người dân địa phương đi du lịch trở về từ các vùng có dịch để kịp thời triển 

khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xử lý theo quy định. Đối với các trường 

hợp đi về từ vùng có ca bệnh hoặc F0, phải thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú, có 

nhân viên y tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

- Hướng dẫn các xã. phường triển khai thực hiện Kế hoạch số 1956/KH-

SYT ngày 19/5/2021 của Sở Y tế Khánh Hòa về Bổ sung triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

5. UBND các xã, phường 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cũng như công tác quản lý địa bàn, đề 

nghị toàn thể Nhân dân địa phương không chủ quan, lơ là, nâng cao cảnh giác đối 

với dịch bệnh, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch 

Covid-19; Tăng cường thực hiện nội dung 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền bắt buộc 

tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. Chấp hành tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện 
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pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động 

phòng, chống dịch của các cơ quan ch c năng và cộng đồng.  

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Tổ phòng, chống Covid cộng đồng thường 

xuyên đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng khu phố, nắm chắc danh sách, số 

lượng người dân địa phương du lịch trở về từ các vùng dịch, người dân từ các tỉnh, 

thành phố khác đến lưu trú tại địa phương phải thực hiện khai báo y tế, phối hợp 

với ngành Y tế kiểm soát, khoanh vùng, truy vết và xử lý theo quy định đối với tất 

cả trường hợp đến, đi du lịch trở về từ các tỉnh, thành phố khác về thành phố Nha 

Trang, cũng như từ các nơi có dịch và theo các thông báo của ngành Y tế, để thực 

hiện việc quản lý, cách ly đúng quy định, cũng như phát hiện các trường hợp nhập 

cảnh lưu trú trái phép, các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, 

kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. 

- Các xã, phường có chung cư trên địa bàn quản lý: Tăng cường tuyên 

truyền việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

         - Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các 

cơ sở trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu 

thị, bến xe, các địa điểm công cộng tập trung đông người, trên các phương tiện 

giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp; khu du lịch, khách sạn, cơ sở lưu trú, 

cơ sở thờ tự của tôn giáo và các sự kiện tập trung đông người… 

- Triển khai, tổ ch c thực hiện Kế hoạch số 1956/KH-SYT ngày 19/5/2021 

của Sở Y tế Khánh Hòa về Bổ sung triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

Covid-19, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao thành phố 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; liên tục đưa tin, cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin truyền thông của thành phố 

để người dân biết, chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đặc 

biệt là việc là việc thực hiện nội dung 5K của Bộ Y tế và bắt buộc tất cả người dân 

trên địa bàn thành phố Nha Trang phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.  

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn thành phố theo kế hoạch. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế, phòng Tài chính Kế 

hoạch, Phòng Y tế thành phố  

Căn c  ch c năng, nhiệm vụ trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chủ động tổ 

ch c các tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  tại các cơ sở lưu 

trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các địa điểm vui chơi, giải trí, tham quan; các siêu 
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thị, chợ, trung tâm thương mại; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Đặc biệt là việc chấp hành tạm dừng hoạt động các quán bar, pub, vũ trường, 

karaoke, mát-xa, spa, trò chơi điện tử, hoạt động thể thao trên địa bàn cho đến khi 

có thông báo mới.  

8. Cơ quan Quân sự thành phố 

Chủ động triển khai thực hiện việc tiếp nhận các đối tượng cách ly y tế tập 

trung tại Trung tâm huấn luyện LLVT thành phố theo kế hoạch.  

9. Phòng Nội vụ thành phố 

Thông báo với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn chủ động thực hiện các biện 

pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở trước, trong và sau thời gian 

diễn ra Đại lễ Phật đản năm 2021. 

10. Đội Thanh niên xung kích thành phố 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ trực trên tuyến công viên bờ biển, kiên 

quyết không để diễn ra tình trạng tụ tập ăn uống, buôn bán hàng rong trên tuyến 

công viên bờ biển.  

- Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền phòng, chống dịch trên hệ 

thống truyền thanh tuyến công viên bờ biển. 

11. Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố, Đội Thanh niên xung 

kích, Trung tâm Y tế thành phố và Thành đoàn Nha Trang cử lực lượng tham 

gia các Tổ kiểm tra theo kế hoạch cho tới khi có thông báo mới. 

12. Đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và UBND các xã, phường 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các đoàn viên, hội 

viên thực hiện tốt các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

UBND thành phố Nha Trang thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Các thành viên dự họp (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP (VBĐT);  

- Đội Thanh niên xung kích; 

- Ban Quản lý Vịnh; 

- Lưu VT; Thư. 

 TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

  
 

 

 

     Trần Thị Thu Hiền 
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