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

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

       Số:  6869 /UBND-VP                     Nha Trang, ngày  01  tháng  10  năm 2021 
   

V/v triển khai Hướng dẫn Giai đoạn 1 

Kế hoạch Thích ứng an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thành phố Nha Trang (từ ngày 

01/10/2021 đến ngày 15/10/2021). 
 

          Kính gửi:  

- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố. 

- UBND các xã, phường. 

 

Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp triển khai 

Giai đoạn 1 Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục 

hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 

01/10/2021 đến ngày 15/10/2021), UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn 

vị, UBND các xã, phường, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 

9697/HD-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 

tỉnh Khánh Hòa. Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối với địa bàn, khu vực đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế: Tiếp 

tục thực hiện nghiêm biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu thì ở đây” để phòng chống 

dịch theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Công điện 1168/CĐ-BYT ngày 7/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Các địa bàn vùng đỏ, vùng cam không được di chuyển; trừ các trường hợp 

đặc thù, Chủ tịch UBND xã, phường căn cứ tình hình cụ thể để đề xuất Chủ tịch 

UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định. 

2. Đối với các vùng còn lại: 

2.1. Người dân chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết và thực hiện nghiêm nguyên tắc 

5K, trong đó, luôn luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giãn cách, hạn chế tối 

đa tập trung đông người;  

2.2. Khuyến khích người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone/PC-

Covid trên điện thoại thông minh để được cấp Thẻ Covid tự động (gồm Thẻ xanh 

Covid, Thẻ vàng Covid). 

2.3. Người có Thẻ xanh Covid hoặc Thẻ vàng Covid được đi chợ, siêu thị 

trên địa bàn thành phố, nhưng phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc 5K. 
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2.4. Sử dụng Thẻ Covid: 

a) Người có Thẻ xanh Covid (là người đã tiêm đủ loại vắc-xin tiêm 02 mũi đã 

qua ít nhất 14 ngày sau mũi tiêm thứ 02; hoặc là người đã tiêm loại vắc-xin tiêm 01 

mũi đã qua ít nhất 14 ngày sau khi tiêm; hoặc là người nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi 

bệnh, có giấy ra viện, đã hoàn thành thời gian cách ly tại nhà theo quy định và 

trong thời hạn 180 ngày tính từ ngày khỏi bệnh): 

- Được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh (liên huyện).  

- Khi đi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ du lịch, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và khi đi qua các chốt, 

trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố, liên huyện, liên tỉnh 

thì phải xuất trình Thẻ xanh Covid theo yêu cầu; trừ các địa bàn đang áp dụng biện 

pháp hạn chế di chuyển (vùng cam, vùng đỏ) để phòng, chống dịch theo quy định. 

* Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, y tế,… có Thẻ xanh 

Covid tham gia công tác phòng chống dịch, trực tiếp tham mưu xử lý, giải quyết 

công việc cần thiết của phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; khi di 

chuyển trong các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế di chuyển (vùng cam, 

vùng đỏ) thì phải có thêm giấy xác nhận công tác của thủ trưởng phòng, ban, cơ 

quan, đơn vị cấp. Trừ các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện quyết định và cấp giấy cho phép. 

b) Người có Thẻ vàng Covid (là người đã tiêm 01 mũi đối với vắc-xin có yêu 

cầu 02 mũi (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V,...) và đã qua 14 

ngày kể từ ngày tiêm; hoặc là người có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-

CoV-2 trong thời gian 72 giờ kể từ khi lấy mẫu): 

- Được di chuyển trong phạm vi địa bàn thành phố (trừ các địa bàn đang áp 

dụng biện pháp hạn chế di chuyển).  

- Khi đi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống phải xuất trình Thẻ vàng Covid kèm theo Giấy xác nhận kết quả 

xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 

thời gian 72 giờ.  

- Khi đi khám bệnh, chữa bệnh, đi làm hoặc di chuyển ngoài phạm vi địa giới 

hành chính thành phố, tại các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên 

huyện phải xuất trình Thẻ vàng Covid kèm theo giấy tờ xác nhận đi làm việc, hoặc 

giấy tờ yêu cầu của phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (nhân viên các chốt 

sẽ kiểm tra, cho phép di chuyển khi lộ trình phù hợp). 

* Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, y tế,… có Thẻ vàng Covid 

tham gia công tác phòng chống dịch, trực tiếp tham mưu xử lý, giải quyết công việc 

cần thiết của phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; nếu có giấy xác 
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nhận của thủ trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị thì được di chuyển trong phạm vi 

địa bàn cấp tỉnh để đi làm hoặc đi công tác. 

c) Người chưa có Thẻ xanh Covid hoặc Thẻ vàng Covid (là người chưa tiêm 

vắc xin phòng Covid-19) khi đi qua các chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch 

Covid-19 phải xuất trình Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên hoặc PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ. 

d) Trường hợp người chưa cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid, người 

không có điện thoại thông minh, người dưới 18 tuổi có thể xuất trình giấy tờ tùy 

thân (Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/bản sao giấy khai sinh) kèm theo 

một trong các loại giấy tờ sau đây: 

+ Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc-xin Covid-19; 

+ Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm 

tính với SARS-CoV-2 trong thời gian 72 giờ; 

+ Giấy ra viện đối với bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh. 

3. Đối với phòng, ban, cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - 

xã hội và UBND các xã, phường: 

3.1 Phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo Hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021; trong đó, thực 

hiện nghiêm, thường xuyên việc xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó, tầm 

soát, đánh giá nguy cơ mức độ và kiểm tra mã QR theo các quy định liên quan 

phòng chống dịch. 

3.1 Thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và tầm soát, kịp thời phát hiện xử 

lý các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh theo Hướng dẫn số 8692/HD-BCĐ, 

Công văn số 8693/CV-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các 

quy định hiện hành của Bộ ngành Trung ương.  

3.3 Thực hiện tạo mã QR địa điểm, áp dụng giải pháp Thẻ Covid, bố trí 

nhân viên quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh đối với cán bộ, công chức, người 

lao đông và khách đến liên hệ công tác; trường hợp không có điện thoại thông 

minh thì kiểm tra trực tiếp các loại giấy tờ theo quy định tại điểm d, mục 2.4 

của văn bản này. 

3.4 Giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn thuộc thành phố, UBND 

các xã, phường thường xuyên kiểm tra việc chấp hành của các các doanh nghiệp,  

cơ sở, cửa hàng kinh doanh các nội dung quy định; xử lý nghiêm các trường hợp tổ 

chức, cá nhân vi phạm. 

4. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du 

lịch, thương mại; các cơ sở nghiên cứu, y tế; nhà ga, bến xe, bến cảng, chợ, 

trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, cửa hiệu,… trên địa 

bàn thành phố,… (gọi tắt là các tổ chức, doanh nghiệp): 
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4.1. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo Hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021. 

4.2. Thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và tầm soát, kịp thời phát hiện 

xử lý các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh theo Hướng dẫn số 8692/HD-

BCĐ, Công văn số 8693/CV-BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 

các quy định hiện hành của Bộ ngành Trung ương.  

4.3. Thực hiện tạo mã QR địa điểm, áp dụng giải pháp Thẻ Covid, bố trí 

nhân viên quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh đối với người dân, khách đến 

đơn vị,trường hợp không có điện thoại thông minh thì kiểm tra trực tiếp các loại 

giấy tờ theo quy định tại điểm d, mục 2.4. 

4.4. Các tổ chức, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động sau khi kế 

hoạch, phương án an toàn Covid-19 đảm bảo theo các tiêu chí quy định được Sở 

chuyên ngành, UBND cấp xã kiểm tra, chấp thuận. Trong đó: 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực biệt lập, sau khi đã đáp ứng 

các quy định, điều kiện tiêu chí về đảm bảo an toàn Covid-19, được Sở Du lịch 

kiểm tra, chấp thuận thì được đón khách trong tỉnh (khách là người có Thẻ xanh 

Covid hoặc Thẻ vàng Covid theo các điều kiện, tiêu chí tại mục 2.4 văn bản này).  

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động sau khi đáp 

ứng các quy định, tiêu chí về đảm bảo an toàn Covid-19, phục vụ tại chỗ cho người 

có Thẻ xanh Covid; được phục vụ tại chỗ cho người có Thẻ vàng Covid khi người 

có Thẻ vàng Covid xuất trình Thẻ vàng kèm theo Giấy xét nghiệm có kết quả xét 

nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc PCR âm tính với Sars-Cov-2 trong thời gian 

72 giờ. Khuyến khích bán hàng mang về. Trước khi hoạt động, chủ nhà hàng, cơ sở 

phải đăng ký và được UBND xã, phường kiểm tra, chấp thuận. 

- Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ và sửa chữa điện, nước, 

viễn thông, xe máy, xe ô tô, dịch vụ cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa,… chỉ được 

hoạt động khi chủ cơ sở đăng ký, được UBND cấp xã đồng ý và phải đảm bảo các 

biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh. 

5. Tiếp tục tạm dừng hoạt động các 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 nghệ thuật, thể thao đông người, hoạt động tắm biển; 

quán ăn, uống trên các tuyến quốc lộ qua địa phận thành phố Nha Trang; hoạt động 

vận tải hành khách công cộng nội thành, liên huyện. 

6. Các sự kiện, hoạt động tập trung đông người phục vụ nhiệm vụ chính trị do 

Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định, chịu 

trách nhiệm tổ chức đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh. Trong đó, lưu ý: 

- Chỉ người có Thẻ xanh Covid và Thẻ vàng Covid được tham gia. 

- Hạn chế tối đa số người tham gia; đơn vị tổ chức phải tuân thủ nghiêm ngặt 

nguyên tắc 5K.  
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7. UBND các xã, phường:  

- Có trách nhiệm kiểm tra, chấp thuận kế hoạch, phương án đáp ứng các quy 

định, tiêu chí về đảm bảo đảm bảo an toàn Covid-19 của nhà hàng, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động sau khi đáp ứng các quy định, tiêu chí về 

đảm bảo an toàn Covid-19, phục vụ tại chỗ cho người có Thẻ xanh Covid; được 

phục vụ tại chỗ cho người có Thẻ vàng Covid khi người có Thẻ vàng Covid đáp 

ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chí tại mục 2.4 của văn bản này và chỉ cho phép hoạt 

động đối với các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ và sửa chữa điện, 

nước, viễn thông, xe máy, xe ô tô, dịch vụ cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa, trên 

địa bàn đã ký kết Bản cam kết đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch 

bệnh.  

- Thành lập các tổ kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, cửa hàng kinh 

doanh việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịchbệnh Covid-19; xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định pháp luật. 

- Khuyến khích thôn, tổ dân phố tự duy trì, quản lý, kiểm soát người ra/vào 

khu vực vùng xanh, vùng vàng. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:  

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố 

biên tập nội dung, hướng dẫn UBND các xã, phường tuyên truyền trên hệ thống 

thông tin của thành phố, hệ thống truyền thanh tuyến công viên bờ biển và đài 

truyền thanh các xã, phường nội dung Hướng dẫn số 9697/HD-BCĐ ngày 

30/9/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh.  

9. Phòng Kinh tế:  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tham mưu phương 

án đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ người dân và phát triến sản 

xuất kinh doanh phù hợp với tình hình triển khai Giai đoạn 1 Kế hoạch thích ứng an 

toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn thành phố. 

10. Công an thành phố:  

- Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên huyện.  

- Chỉ đạo Công an địa phương tham mưu UBND các xã, phường tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các chốt tại vùng cam, vùng đỏ, chốt cách ly y tế để 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.  

11. Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các 

phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường: 

- Tham mưu thành lập Đội liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch 

đối với  trên địa bàn thành phố.  
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   - Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố 

để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo thẩm quyền, chức 

năng nhiệm vụ hoặc tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, 

đơn vị, UBND các xã, phường liên quan các biện pháp cần thiết để phòng chống 

dịch, không để bị động trong mọi tình huống, không để lây lan, bùng phát dịch 

bệnh. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 

phục vụ Nhân dân. 

- Rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch, kịch bản ứng phó, xử lý các tình huống 

nếu có ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng, đảm bảo thực hiện thần tốc, nhanh 

chóng, kịp thời, đúng quy định; quy định, hướng dẫn việc tầm soát cộng đồng, tầm 

soát trong các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình trong tình hình 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 UBND thành phố, 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 và Nhân dân thực hiện các nội dung trên của UBND thành phố. 

         Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban thành phố và Chủ tịch UBND các 

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

(Đính kèm bản photocopy Hướng dẫn số 9697/HD-BCĐ ngày 30/9/2021 của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa)./. 
 

 

Nơi nhận: (VBĐT)                                                              
- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh;  

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, DN, công ty trên địa bàn TP; 

- Các bến xe, bến cảng; TT thương mại, siêu thị, nhà 

hàng, cửa hàng, cửa hiệu trên địa bàn TP;                                      

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP; 

- Ban QL các chợ, Ga Nha Trang; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT, Thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                    

                        Nguyễn Sỹ Khánh 
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