
 

               Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố; 

- Các cơ quan ngành dọc thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

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

9388/UBND-KGVX ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều 

chỉnh việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa; 

Ngày 24/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 

6560/UBND-VP về việc mở rộng hoạt động “vùng vàng”, “vùng xanh”, tiếp tục 

nới lỏng một số hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó cho phép việc tổ 

chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại trụ sở Một cửa của các đơn vị, phòng ban thuộc 

thành phố quản lý và trụ sở Một cửa tại UBND 27 xã, phường; 

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 07/9/2021 

và Công văn số 9388/UBND-KGVX ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, UBND 

thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục tích cực đẩy mạnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ 

sơ trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa và Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thanh toán trực tuyến, sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp, góp phần 

đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân (hoặc người được ủy quyền) đến giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa 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; bắt buộc thực hiện việc 

khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  6575     /UBND-VP   Nha Trang, ngày    24   tháng 9 năm 2021 

V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

bộ phận Một cửa sau khi nới lỏng một 

số hoạt động trên địa bàn thành phố 



-  Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, 

phường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm việc hạn chế tập trung 

đông người trong và ngoài trụ sở Một cửa; trang bị cho công chức làm việc tại 

bộ phận Một cửa tấm kính chống giọt bắn; bố trí nhân sự thực hiện việc hướng 

dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, điều tiết, kiểm soát số lượng người ra, vào tại 

bộ phận Một cửa; lấy số thứ tự giải quyết hồ sơ không quá 10 người/đợt (tùy 

tình hình thực tế tại trụ sở Một cửa của đơn vị, thủ trưởng đơn vị quyết định số 

lượng người vào bộ phận Một cửa, nhưng không quá 10 người/đợt); đảm bảo 

tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND 

thành phố và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Bộ phận TN&TKQ thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, N.Anh. 

                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Sỹ Khánh 
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