
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

   Số:   7071     /UBND-VP 

V/v triển khai tiêm vắc xin ngừa 

Covid-19 cho người nước ngoài trên 

địa bàn thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nha Trang, ngày  07 tháng 10  năm 2021 

     

Kính gửi: - UBND các xã, phường; 

                                                      - Công an thành phố. 
 

 UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 1467/SNgV-LS ngày 

06/10/2021 của Sở Ngoại vụ Khánh Hòa về việc thông báo tiêm vắc xin ngừa 

Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 Thời gian: ngày 08/10/2021 (thứ Sáu), bắt đầu lúc 8h00. 

 Địa điểm: Trụ sở Kho Bạc Nhà nước cũ, số 26 Hoàng Hoa Thám, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. 

 Loại vắc xin tiêm: Vero Cell (mũi 1 và mũi 2; lưu ý mũi 2 dành cho người 

nước ngoài đã tiêm mũi 1 Vero Cell từ đủ 3 tuần trở lên). 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường: 

Khẩn trương thông báo cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm 

việc trên địa bàn quản lý biết, đến địa điểm tổ chức tiêm vắc xin nêu trên (lưu ý: 

khi đến địa điểm tiêm vắc xin, đề nghị người nước ngoài mang theo hộ chiếu hoặc 

thẻ tạm trú, thường trú và giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 Vero Cell nếu tiêm mũi 2). 

Chỉ đạo các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý tạo điều kiện cho người 

nước ngoài lưu trú tại địa phương di chuyển đến điểm tiêm chủng và về lại địa 

phương sau khi hoàn thành tiêm vắc xin. 

Lưu ý đối với người nước ngoài lưu trú tại các địa phương có thôn, tổ dân phố 

hiện đang là vùng đỏ, vùng cam phải chấp hành đúng theo quy định cách ly y tế. 

2. Công an thành phố Nha Trang: 

Chỉ đạo các chốt kiểm soát tạo điều kiện cho người nước ngoài di chuyển 

đến điểm tiêm chủng và về lại địa phương sau khi hoàn thành tiêm vắc xin. 

Chỉ đạo Công an phường Lộc Thọ phối hợp với các lực lượng địa phương 

đảm bảo công tác an ninh tại điểm tiêm chủng nêu trên. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của thành phố về 

thông tin nêu trên để người nước ngoài lưu trú trên địa bàn thành phố biết./. 

 UBND thành phố Nha Trang yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Gửi kèm: công văn 1467/SNgV-LS  ngày 06/10/2021 của Sở Ngoại vụ Khánh Hòa. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- TT Thành ủy NT; 

- TT HĐND Tp NT; 

- Lãnh đạo UBND Tp; 

- Phòng Y tế Tp; 

- Trung tâm Y yế Tp; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Lưu: VT, Toàn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

  Nguyễn Sỹ Khánh 
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V/v thông báo tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 10 năm 2021 
 

 

 

 

                              Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

      

 Tiếp theo Công văn số 1340/SNgV-LS ngày 15/9/2021 của Sở Ngoại vụ liên 

quan đến việc tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa; sau khi tổng hợp danh sách, Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Y tế tiến 

hành tổ chức buổi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho người nước ngoài (người có 

quốc tịch nước ngoài) với thông tin cụ thể như sau: 

 - Thời gian thực hiện: Ngày 08/10/2021 (Thứ Sáu), bắt đầu từ 08 giờ 00 phút. 

 - Địa điểm: Trụ sở Kho bạc Nhà nước cũ, số 26 Hoàng Hoa Thám, phường 

Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. 

 - Loại vắc xin: Vero Cell (mũi 1 và mũi 2; lưu ý mũi 2 dành cho những 

người nước ngoài đã tiêm mũi 1 Vero Cell từ đủ 3 tuần trở lên). 

Để kịp thời triển khai thực hiện, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương thông báo cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm 

việc trên địa bàn quản lý biết để đến địa điểm tổ chức tiêm vắc xin nêu trên (lưu ý: 

khi đến địa điểm tiêm vắc xin, đề nghị người nước ngoài mang theo hộ chiếu hoặc 

thẻ tạm trú, thường trú và giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 Vero Cell nếu tiêm mũi 2); 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát trên địa bàn quản lý tạo điều kiện cho người 

nước ngoài tại địa phương di chuyển đến điểm tiêm chủng nêu trên và về lại địa 

phương sau khi hoàn thành tiêm vắc xin. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các lượng chức năng phối hợp đảm bảo công tác an 

ninh tại điểm tiêm chủng nêu trên; các chốt kiểm soát tạo điều kiện cho người nước 

ngoài di chuyển đến điểm tiêm chủng và về lại địa phương sau khi hoàn thành tiêm 

vắc xin. 

3. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa hỗ trợ thông 

báo rộng rãi trên phương tiện truyền thông về thông tin nêu trên để người nước 

ngoài trên địa bàn tỉnh biết; đồng thời cử phóng viên đưa tin vào ngày 08/10/2021. 

KHẨN 

Số: 1467/SNgV-LS 



Sở Ngoại vụ rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp kịp thời của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. 

Trân trọng./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT-b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thồng (VBĐT); 

- Sở Y tế (VBĐT–p/h thực hiện); 

- Trung tâm KSBT tinh (VBĐT–p/h thực hiện); 

- Các Phòng PA01,03,08-CA tỉnh; 

- Lưu: VT, CD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Nguyệt 

 


