
 

 

       ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                         
               

       Số:   6106 /UBND-VP                        Nha Trang, ngày     14   tháng  9  năm 2021 
   

V/v Tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát người dân ra khỏi nhà 

không cần thiết. 
 

             Kính gửi:   

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố.; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 8937/UBND- KGVX 

ngày 14/3/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người dân ra khỏi nhà không cần 

thiết. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác giãn cách và các biện pháp phòng, chống 

dịch trên địa bàn thành phố trong tình hình hiện nay, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Công an thành phố; Phòng Quản lý đô thị thành phố, UBND các xã, phường 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát các trường hợp 

người dân ra khỏi nhà không cần thiết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Báo cáo kết quả về UBND thành phố hàng ngày trước 16 giờ 00 (thông qua phòng Y tế 

thành phố tổng hợp). 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường tăng cường thời lượng tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh, phổ biến cho người dân biết, chấp hành nghiêm việc 

chấp hành công tác giãn cách, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiện 

nay theo Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa.     
 

         UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban liên quan và UBND 

các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
 
 

Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- BCĐ PC dịch bệnh ở người TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

                      Nguyễn Sỹ Khánh 
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