
 

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

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

 

        Số:  7193 /UBND-YT                      Nha Trang, ngày   11  tháng  10  năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 (Đến 20 giờ 00 ngày 11//10/2021) 

______________ 

I. CÁC TRƢỜNG HỢP DƢƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2 (F0) VÀ TIẾP XÚC 

GẦN F1, F2. 

1. Các trƣờng hợp F0 toàn thành phố: 

Tính đến 20h00 ngày 11/10/2021 toàn thành phố Nha Trang ghi nhận 4.6709 trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ca mắc mới trong ngày 15 trường hợp dương tính mới 

với SARS-CoV-2, tử vong 50 trường hợp. Cụ thể như sau:  

27 Xã 

phƣờ

ng 

Mới của ngày 11/10/2021 Cộng dồn từ ngày 23/6 – 11/10/2021 

Tổ

ng 

số 

Cộng 

đồng 

Các

h ly 

tập 

trun

g 

Cá

ch 

ly 

tại 

nhà 

F1 

sau 

cách 

ly tập 

trung 

Về 

từ 

tỉnh 

khác 

Khu 

phon

g tỏa 

(có 

QĐ) 

Khu 

pho

ng 

tỏa 

tạm 

thời 

Tổng 

số 

Cộng 

đồng 

Cách 

ly 

tập 

trung 

Các

h ly 

tại 

nhà 

Khu 

phong 

tỏa 

18 2 9    7  4679 612 1302 45 2720 

2. Các trƣờng hợp F1, F2 đến 20 giờ00 ngày 11/10/2021: (Đính kèm Biểu 2). 

+ Tổng số ca F1: 6516, tổng số hoàn thành cách ly là: 5669 ca; số đang còn cách ly 

852; số F1 truy vết trong ngày: 44 trường hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 + Tổng số ca F2: 12680 ca, tổng số hoàn thành cách ly là: 12027 ca; số đang còn cách 

ly 653; số ca F2 trong ngày: 76 trường hợp. 

3. Theo dõi khu vực cách ly Y tế vùng có dịch COVID-19 : Có 530 khu vực cách ly 

y tế vùng có dịch Covid-19 tại 27 xã (đã có 489 khu phong tỏa đã tháo dỡ), còn lại 41 khu 

vực cách ly y tế với 1073 hộ / 3.401 khẩu. 

 II. CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM: 

1. Công tác xét nghiệm: 

- Số lượng tổ lấy mẫu thực hiện mỗi ngày: 240-260 tổ, với 3-5 thành viên mỗi tổ. 

- Kết quả lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên địa bàn thành phố từ ngày 08/10-

14/10/2021 (theo Kế hoạch 1257/KH-TTYT của Trung tâm Y tế TP – đợt 2): Số hộ: 

4834/13.984, tỷ lệ: 35 %; Số khẩu: 12.829/42.918, tỷ lệ 30%.  

Tổng số test nhanh dương tính (từ ngày 08/10-11/10/2021) là 12 (Vĩnh Nguyên: 03, 

Vĩnh Hải:01, Vĩnh Phước:08). 

- Kết quả lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trên địa phường Vĩnh Trường từ ngày 07/10-

20/10/2021 (theo Kế hoạch 1252/KH-TTYT của Trung tâm Y tế TP -  đợt 2): Số hộ: 
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6.015/5133, tỷ lệ: 117%; Số khẩu: 19.560/16.610, tỷ lệ 118%. Tổng số test nhanh dương 

tính là 02 (tổ 4 Trường Sơn) 

2. Tiêm Vacxin:  

Tổng các loại Vacxin đã tiêm đến 17h00 ngày 11/10/2021: 298.214 liều.  

+ Tổng vacxin mũi 1: 222.719 liều 

+ Tổng vacxin mũi 2:   75.495 liều 

- Pfizer          :    7.395      

- Moderna     :   14.739  

- Astrazeneca:   81.531  

- Vero Cell   : 194.549.  

III. Về đánh giá mức độ nguy cơ các xã, phƣờng và các thôn, tổ:  

1. Đối với 27 xã, phƣờng: 

- Mức “Bình thường mới”: 02 xã, phƣờng (Vĩnh Thọ, Lộc Thọ) 

- Mức “Nguy cơ”: 11 xã, phƣờng (Tân Lập, Phương Sài, Vạn Thắng, Phước Hải, 

Vĩnh Trung, Phước Tân, Phước Hòa, Phước Tiến, Vĩnh Thạnh, Phương Sơn, Vĩnh Hiệp) 

- Mức “Nguy cơ cao”: 14 xã, phƣờng (Vĩnh Phước, Vĩnh Phương, Xương Huân, 

Phước Long,Vĩnh Lương, Vĩnh Thái, Vĩnh Nguyên, Vạn Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Trường, 

Vĩnh Hải, Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp, Phước Đồng). 

- Mức “Nguy cơ rất cao”:  Không có. 

2. Đối với 363 thôn, tổ: Ngày 10/10/2021:  

- Mức bình thường mới : 287 thôn/ tổ (Giảm 01 so với 09/10/2021) 

- Mức nguy cơ  :   40 thôn/ tổ (Tăng 02 so với 09/10/2021) 

- Mức nguy cơ cao :     3 thôn/ tổ (Giảm 03 so với 09/10/2021) 

- Mức nguy cơ rất cao  :   33 thôn/ tổ (Tăng 02 so với 09/10/2021) 

3. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng chống Covid-

19: 

- Có 05 xã, phường 14 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới: Phước Hòa, Phước 

Tiến, Tân Lập, Vạn Thắng, Vĩnh Trung. 

- Đã được khen thưởng 48 thôn, tổ dân phố. 

- Có 354 chốt bảo vệ vùng xanh với lực lượng 1679 người theo báo cáo của UBND 

các xã, phường (Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thạnh, Vĩnh  Phương không còn chốt) 

V. VỀ CUNG ỨNG LƢƠNG THỰC, THỰC PHẨM, HÀNG HÓA THIẾT YẾU:  

1. Về tình hình lƣơng thực thực phẩm: 

Có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm cho người dân trong 

vùng dịch, các hộ yếu thế trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế, không để người dân thiếu 

ăn, thiếu mặc, đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất, y tế,… 

- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt Mô hình bán hàng xe buýt của Công ty TNHH Quyết 

Thắng Nha Trang; Mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện”; Mô hình “đưa chợ ra phố” 
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tiếp tục hoạt động, UBND các xã phường tổ chức kiểm soát thông tin người vào chợ theo 

quy định. 

* Đang thẩm định, đánh giá, xem xét để tổ chức hoạt động lại các chợ truyền thống 

trên địa bàn thành phố (Chợ Xóm Mới, chợ Vĩnh Hải đã hoạt động chợ truyền thống). 

2. Hoạt động của Tổ cứu trợ xã, phƣờng: Ngày 11/10, các tổ cứu trợ xã phường đã 

nhận được 31 đơn hàng.  

3. Hỗ trợ từ Ban cứu trợ thành phố: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các 

đoàn thể đã tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ cho các địa phương kịp thời. 

Đã tiếp nhận những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch với tổng số tiền 2.743.086.932 đồng.  

5. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

5.1. Đối tƣợng 4: 

- Trình UBND tỉnh: 477 hồ sơ, số lượng lao động hỗ trợ: 5089 người, tổng số tiền đề 

nghị hỗ trợ: 19.656.850.000 đồng.  

- UBND tỉnh đã phê duyệt 297 hồ sơ, số lượng lao động hỗ trợ là 3451 người, tổng số 

tiền 13.176.965.000 đồng. 

- Đã chi trả: 1672/3440 người tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 6.316.210.000 đồng (chưa 

chi là 1768 người) 

5.2. Đối tƣợng 5: 

- Trình UBND tỉnh: 28 hồ sơ, số lượng lao động hỗ trợ: 345 người, tổng số tiền đề 

nghị hỗ trợ: 449.000.000 đồng.  

- UBND tỉnh đã duyệt: 23 hồ sơ, với 257 người, tổng số tiền 333.000.000 đồng. 

- Đã chi trả: 165/257 người (hỗ trợ thêm 45 trẻ em, 12 phụ nữ mang thai), tổng số tiền 

đề nghị hỗ trợ: 222.000.000 đồng. 

5.3. Đối tƣợng 10: 

Đến ngày 10/10/2021, đã ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hỗ 

trợ 337 hộ kinh doanh với số tiền 1.011.000.000 đồng. 

5.4. Đối tƣợng 12: 

- Tại cấp xã đã nhận: 49871 hồ sơ  

- Chuyển thành phố:  207 bộ với 42445/49871 đối tượng. 

+ Đã trình:  36692/42445  trường hợp, với số tiền 75.227.200.000 đồng; 

+ Đã có quyết định: 36692 trường hợp, số tiền 75.227.200.000 đồng. 

+ Đã trả hồ sơ: 2361 trường hợp yêu cầu xã phường rà soát, xác minh lại do số lượng 

hồ sơ không đúng đối tượng, trùng lặp, khai sai đối tượng. 

- Về chi trả: 29.076 người, với tổng số tiền 59.503.650.000 đồng. 

6. Công tác hỗ trợ khó khăn cho ngƣời dân thành phố trong thời gian tới: 

6.1. Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn mức hỗ trợ 500.000 đồng. 

Dự kiến số lượng hỗ trợ của thành phố Nha Trang: 
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- Tổng số: 3358 hộ - 12.731 khẩu, với 6.365.500.000 đồng. 

+ Hộ nghèo: 294 hộ - 940 khẩu. + Hộ cận nghèo: 3.064 hộ - 11.791 khẩu. 

Đang thực hiện chi trả cho các đối tượng; Tiến độ đạt 60%.  

6.2 Hỗ trợ gạo (từ phân bổ của Chính phủ) 

Đã hoàn thành phân bổ 361,2 tấn (tương đương 24.080 khẩu được hỗ trợ với mức 

15kg/01khẩu) cho các các trường hợp thuộc khu trọ, hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo bổ 

sung. 

7. Tập trung ngƣời lang thang xin ăn theo Đề án 524 và Công văn số 5641/UBND-

VP ngày 29/8/2021: đã tập trung được 105 người (105 người đã được test PCR âm tính). 

Có 04 đối tượng đã được gia đình bảo lãnh về, 101 đối tượng đã được Trung tâm Bảo trợ xã 

hội tỉnh tiếp nhận quản lý. 

V. VỀ KIỂM SOÁT NGƢỜI DÂN RA ĐƢỜNG KHÔNG CẦN THIẾT  

1. Chốt chặn kiểm tra: 

- Công an thành phố và xã phường tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử phạt 

đối với trường hợp vị phạm trên các tuyến đường của thành phố (đặc biệt là các ngõ hẻm). 

Duy trì các chốt kiểm soát: 

+ 01 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại khu vực tỉnh lộ 3 (giáp ranh xã Suối Cát, 

huyện Cam Lâm);  

+05 chốt kiểm soát tại Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng.  

+ 20 tổ tuần tra lưu động tăng cường hoạt động kiểm tra người và phương tiện đi lại, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về các quy định phòng, chống dịch; 

+ 01 chốt Nguyễn Tất Thành (chân đèo Cù Hin) xã Phước Đồng. 

+ 03 chốt kiểm soát, gồm: Chốt Nguyễn Xiển giáp Vĩnh Ngọc, Chốt Trạm Thanh niên 

xung kích số 8 - Phạm Văn Đồng, Chốt chân Cầu vượt đèo Rù Rì.  

- Các xã, phường tiếp tục duy trì chốt kiểm soát "Vùng Xanh, "Vùng vàng", "Vùng 

cam", "Vùng đỏ". 

2. Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm quy định PC dịch bệnh Covid-19:  

2.1 Xử phạt hành vi vi phạm Nghị định 117: 

- Ngày 11/10/2021 toàn thành phố lập biên bản xử lý:  05 TH vi phạm; Tổng phạt:  

10.000.000 đồng 

- Đội phản ứng nhanh tuần tra cơ động: 50 lượt; Kiểm tra: 943; Nhắc nhở: 47, lập biên 

bản: 0 trường hợp. 

- Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 11/10/2021 đã xử lý 3.233 trường hợp, tổng tiền phạt: 

6.318.250.000 đồng. 

2.2 Số liệu tại chốt kiểm soát: 

- Khu vực Quốc Lộ 1A, Ngã ba xã Vĩnh Lương: - 266 phương tiện (26 ô tô, 240mô 

tô), 275 lượt người. 

- Khu vực tỉnh lộ 3: Kiểm tra 167 phương tiện. 

- Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng: Vào cảng: 338 người; Ô tô: 45; 21 tàu xuất nhập 

bến với số lượng: 125 người 
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VI. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN:  

        Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

trong tình hình mới; việc tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell (mũi 1 và mũi 2) phòng Covid-19 

cho người dân 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố; việc cung ứng lương thực thực phẩm 

từ 01/10 đến 15/10, việc cài đặt và sử dụng ứng dụng PC Covid; tuyên truyền triển khai 

kiểm soát người ra/vào địa điểm và truy vết bằng mã QR; tuyên truyền quy chế cấp, quản lý, 

sử dụng thẻ Covid, phòng, chống dịch Covid-19 với thông điệp “Trên dưới một lòng, kiểm 

soát dịch thành công, khôi phục kinh tế - xã hội”; tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

Nhân dân về tự bảo vệ mình và cộng đồng dân cư trước đại dịch Covid-19; tuyên truyền 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 đài truyền thanh. Các xã, phường phát thanh liên tục trong ngày với tần 

suất trung bình 04 lần/ngày. 

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH: 

Triển khai Kế hoạch 9696/KH- UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà  về 

Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn số 9697/HD-BCĐ ngày 30/9/2021 của Ban chỉ 

đạo Phòng chống dịch Covid tỉnh Khánh Hoà về 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 tỉnh Khánh Hoà (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021)./. 

Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN 

DÂN 

- UBND tỉnh Khánh Hòa;  KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế tỉnh;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT: Thành ủy; HĐND, UBND TP;               

- Chủ tịch; Các Phó CT UBND TP; 

- Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Y tế TP; 

- Lưu VT, Thư.  Phan Thanh Liêm 
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