
 

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

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

 

        Số:  8067  /UBND-YT                 Nha Trang, ngày  04  tháng  11  năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

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

trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 (Đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2021) 

______________ 

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 17h00 ngày 03/11/2021 toàn thành phố Nha Trang ghi nhận 5003 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ca mắc mới trong ngày 16 trường hợp 

dương tính mới với SARS-CoV-2, tử vong 52 trường hợp. Cụ thể như sau:  
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2. Các trƣờng hợp F1, F2 đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2021: 

+ Tổng số ca F1: 7249, tổng số hoàn thành cách ly là: 6663 ca; số đang còn cách 

ly 591; số F1 truy vết trong ngày: 24 trường hợp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 + Tổng số ca F2: 14.314 ca, tổng số hoàn thành cách ly là: 13.861 ca; số đang 

còn cách ly 453; số ca F2 trong ngày: 150 trường hợp. 

3. Theo dõi khu vực cách ly Y tế vùng có dịch COVID-19: Có 570 khu vực 

cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại 27 xã (đã có 544 khu phong tỏa đã tháo dỡ), 

còn lại 26 khu vực cách ly y tế với 414 hộ / 1436 khẩu. 

4. Các trƣờng hợp về thành phố Nha Trang từ các tỉnh, thành phố phía 

nam: từ ngày 07/10/2021 đến 31/10/2021 có 1.773 người trở về (trong đó thành phố 

Hồ Chí Minh: 1.489 người, các tỉnh, thành phố khác: 284 người); tất cả các trường 

hợp được lấy mẫu xét nghiệm, số cho kết quả dương tính là 07 trường hợp. 
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 II. CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM: 

- Tổng số test nhanh thực hiện trong ngày là 859; phát hiện 14 ca dương tính: 

Vĩnh Trường 07, Vĩnh Thạnh 01, Vĩnh Phước 06. 

- Kết quả lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các trường trên điạ bàn thành phố 

(Theo Kế hoạch số 1348/KH-TTYT ngày 21/10/2021 của Trung tâm y tế thành phố 

đến 17h ngày 03/11/2021: tổng số giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh 

được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR là 38.988 người, đã có kết quả 4500 trường hợp 

âm tính;  tổng số được lấy mẫu test nhanh là 2341 người, phát hiện 05 test nhanh 

dương tính (02 học sinh trường tiểu học Vĩnh Hòa 1; 01 học sinh trường Vĩnh Hòa 2, 

01 học sinh trường Xương Huân 2, 01 học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường). 

III. VỀ TIÊM VACXIN:  

Tổng các loại Vacxin đã tiêm đến 17h00 ngày 03/11/2021: 426.967 liều.  

+ Tổng vacxin mũi 1: 231.730 liều 

+ Tổng vacxin mũi 2: 195.237 liều 

- Pfizer          :   14.870 (trong ngày 1015 liều)   

- Moderna     :   14.739 

- Astrazeneca:   142.452 (trong ngày 2770 liều) 

- Vero Cell   :  254.906 (trong ngày 2.528 liều)  

       * Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin trong thời gian tới: 

  - Kế hoạch số 1361/KH-TTYT ngày 24/10/2021 về Tổ chức tiêm vắc xin 

AstraZeneca phòng COVID-19, mũi 2, đợt 3 trên địa bàn thành phố Nha Trang: Mục 

tiêu 100% các đối tượng đã tiêm mũi 1vắc xin Astrazenecađược tiêm mũi 2 theo kế 

hoạch; đối tượng: Công dân từ 18 tuổi đến 60 tuổi (đã tiêm mũi 1 vắc 

xin Astrazenecatại các điểm tiêm thuộc Trung tâm Y tế Nha Trang) vàĐối tượng thực 

hiện tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 2: 74.308 người. Thời gian: Đợt 1: Từ ngày 

26/10/2021 đến ngày 29/10/2021 tiêm cho các đối tượng tiêm mũi 1từ ngày 

13/9/2021 đến 17/9/2021: 63.960 đối tượng. Đợt 2: Từ ngày 03/11/2021 đến 

04/11/2021 cho các đối tượng tiêm từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021: 10.348 đối 

tượng. 

- Kế hoạch số 1364/KH-TTYT ngày 24/10/2021 về Tổ chức tiêm vắc 

xin Vero Cell của Sinopharm phòng COVID-19, mũi 2, đợt 4 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. Mục tiêu: 100% các đối tượng được tiêm vắc xin Vero Cell được tiêm 

mũi 2 theo kế hoạch. Đối tượng: Công dân từ 18 tuổi đến 60 tuổi (đã tiêm mũi 1 vắc 

xin Vero Cell tại các điểm tiêm thuộc Trung tâm Y tế Nha Trang) và Đối tượng đã 

tiêm mũi 1 vắc xin Vero cell. Tổng cộng: 49.252 người. Thời gian: Chia làm 2 đợt: 

Đợt 1: Từ ngày 28/9/2021 đến ngày 01/11/2021 tiêm mũi 2 cho các đối tượng tiêm 

mũi 1 từ ngày 02/10/2021 đến ngày 12/10/2021. Đợt 2: Ngày 06/11/2021 tiêm cho 

các đối tượng tiêm mũi 1 từ ngày 13/10/2021 đến 16/10/2021. 
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IV. 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 Mô hình “Gian hàng thiết yếu tại Bưu điện”. 

- Đã có 18 chợ truyền thống đi vào hoạt động; nhìn chung các chợ đã tổ chức, 

hoạt động đảm bảo quy định PCD bệnh Covid-19: Tổ chức mua hàng di chuyển theo 

1 chiều; số lượt người vào mua hàng đảm bảo giãn cách. 

- Tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát việc chấp hành công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thương mại trên 

địa bàn thành phố; Kết quả như sau: hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

kinh doanh thương mại, chợ, siêu thị chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. 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.  

3. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ 

3.1. Đối tượng 4: Trình UBND tỉnh: 655 hồ sơ, với 7149 người, tổng số tiền đề 

nghị hỗ trợ: 27.579.465.000 đồng. UBND tỉnh đã duyệt: 469 hồ sơ, với 4784 người, 

tổng số tiền 18.501.920.000 đồng. Đã chi trả: 2218 người, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 

8.492.045.000 đồng (chưa chi là 2262 người) 

3.2. Đối tượng 5: Trình UBND tỉnh: 35 hồ sơ, với 415 người, tổng số tiền đề 

nghị hỗ trợ: 553.000.000 đồng. UBND tỉnh đã duyệt: 27/29 hồ sơ, với 340/415 người, 

tổng số tiền 444.000.000 đồng. UBND tỉnh chưa duyệt: 08 hồ sơ, với 75 người. Đã 

chi trả: 165/257 người, tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 222.000.000 đồng. 

3.3. Đối tượng 10: Trình UBND tỉnh: 2428 trường hợp, tổng số tiền đề nghị hỗ 

trợ: 6.795.000.000 đồng. UBND tỉnh đã duyệt: 1.654 trường hợp, tổng số tiền 

4.962.000.000 đồng. 

3.4. Đối tượng 12: Đã tiếp nhận 82512 trường hợp đề nghị hỗ trợ, tổng số tiền 

đề nghị hỗ trợ 173.275.200.000 đồng. Trình UBND TP:  36.692 trường hợp, với số 

tiền 75.227.200.000 đồng; UBND TP đã duyệt: 36.692 trường hợp, số tiền 

75.227.200.000 đồng; Số lượng đang thẩm định: 45820 trường hợp. Đã chi trả: 

35.516 trường hợp, với số tiền 72.785.450.000 đồng. 

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

4.1. 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: 

- 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. 
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UBND các xã, phường đang thực hiện chi trả cho các đối tượng. Tiến độ đạt 

60%. 

4.2 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. 

5. Tập trung người 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 CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. UBND thành phố tổ chức làm việc với các trường Đại học trên địa bàn thành 

phố về công tác Phòng chống dịch CoVid-19 trong các trường Đại học; dự kiến 

trong tuần này sẽ tiếp tục làm việc với các trường Cao đẳng, dạy nghề và trường 

Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Hiện tại, 100% các trường tự đánh giá đạt mức 

độ “Thực hiện tốt” và “thực hiện khá” – Đủ điều kiện để tổ chức cho học sinh đi học 

trực tiếp. 

- Đã chỉ đạo các trường tổ chức rà soát, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống 

dịch Covid-19 trên cơ sở Bộ tiêu chí theo Quyết định số 3211/QĐ-BCĐ ngày 

01/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các hướng dẫn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, đã có kế hoạch bổ sung, điều chỉnh và các phương án, 

kịch bản đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.  

- Tổng số đã tiêm vaccine cho cán bộ, giáo viên và  nhân viên: 4402 người/4434 

người, đạt 99,3%. Số chưa tiêm: 32 người, tỷ lệ 0,7% (do bệnh tật, thai sản, đã lập 

danh sách tiêm tại Bệnh viện tỉnh..) 

- Đã tổ chức thực hiện test nhanh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao 

động và học sinh của 26 trường trung học cơ sở trong 02 ngày 23 - 24/10/2021.Tỷ lệ 

cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện test: 98,5% (1440/1461). Tỷ lệ 

HS thực hiện test: 85,0% (21.215/24.909); có 02 ca F0 phát hiện 02 ca test nhanh 

dương tính (01 học sinh trường THCS Trưng Vương – Vạn Thạnh và 01 học sinh 

trường THCS Trần Hưng Đạo – Vĩnh Lương). 

- Đã tổ chức thực hiện test nhanh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao 

động và học sinh của các cơ sở giáo dục tiểu học trong 02 ngày 30-31/10/2021: Tỷ lệ 

cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện test: 2009/2023, tỷ lệ: 99,3% ; 

Tỷ lệ học sinh thực hiện test: 34702/37718, Tỷ lệ: 92%. Qua test nhanh có 02 học 

sinh có kết quả dương tính (TH Vĩnh Hòa 1). Hiện 02 hs trên đang cách ly tại nhà 

chờ kết quả xét nghiệm PCR. 

- Đã tổ chức thực hiện test nhanh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao 

động và học sinh của các cơ sở giáo dục mầm non trong 02 ngày 30-31/10/2021: Tỷ 

lệ cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện test: 1977/1983, tỷ lệ 99,7% 

(06 người đang nghỉ hộ sản). 
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- Đối với các trƣờng cấp THCS: Số Trường thực hiện dạy học trực tiếp/Tổng 

số từ ngày 01/11/2021: 22/26. Hình thức giảng dạy: Trực tiếp kết hợp trực tuyến 

(50% học trực tiếp song song với 50% học trực tuyến với cùng thời khóa biểu). Còn 

04 trường chưa thực hiện dạy học trực tiếp từ ngày 01/11/2021 (Nguyễn Viết Xuân – 

Vĩnh Lương, Mai Xuân Thưởng – Vĩnh Hải, Trần Hưng Đạo – Vĩnh Trường và Cao 

Thắng – Vĩnh Ngọc), Lý do chưa dạy trực tiếp: Trường đóng chân ở địa bàn xã, 

phường có nguy cơ cao. 

- Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học và mầm non:  

+ Mầm non: Số Trường thực hiện dạy học trực tiếp/Tổng số từ ngày 01/11/2021: 

54/73 (Công lập: 40/40 trường, Ngoài công lập: 14/33 trường). Số Trường ngoài công 

lập chưa thực hiện dạy học trực tiếp từ ngày 01/11/2021, Lý do chưa dạy trực tiếp: 

Cháu đăng ký ra lớp quá ít. 

+ Tiểu học: Số Trường thực hiện dạy học trực tiếp/Tổng số từ ngày 01/11/2021: 

40/41. Hình thức giảng dạy: Chia lớp làm đôi, học sáng chiều. Số trường chưa thực 

hiện dạy học trực tiếp từ ngày 01/11/2021: 01 (Tiểu học Vĩnh Ngọc), Lý do chưa dạy 

trực tiếp: Khu vực dân cư gần trường có  ca F0, UBND xã đang tiến hành xét nghiệm 

cộng đồng từ ngày 01 đến 05/11, sau khi có kết quả sẽ tiến hành dạy học như các 

trường tiểu học khác. 

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

1. Chốt chặn kiểm tra: Công an thành phố và xã phường tiếp tục công tác tuần 

tra, xử phạt đối với trường hợp vị phạm trên địa bàn thành phố. Đến ngày 03/11/2021 

hiện còn duy trì các chốt kiểm soát: 05 chốt kiểm soát tại Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước 

Đồng; 01 chốt kiểm soát ANTT tại trạm Ga Nha Trang. 

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 03/11/2021 toàn thành phố không lập biên bản xử lý vi phạm. 

- Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 03/11/2021 đã xử lý 3.258 trường hợp, tổng tiền 

phạt: 6.358.500.000 đồng. 

2.2 Số liệu tại chốt kiểm soát: 

- Cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng: vào cảng 300 người ; Ô tô: 46; 07 tàu xuất 

nhập bến với số lượng: 61 người. 

- Tại trạm Ga Nha Trang: 136/146 hành khách đến ga trên chuyến tàu SE3, SE4, 

SE5, SE6, SE7 và SE8. 

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 phòng Covid-19 cho người dân 18 tuổi 

trở lên trên địa bàn thành phố; 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 
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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. 

 

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 10350/HD-BCĐ của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai giai đoạn 2 

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 Hòa (từ ngày 16/10/2021 đến ngày 

15/11/2021); 

- Đã ban hành Công văn số 7671/UBND-VP ngày 24/10/2021 về việc triển khai 

thực hiện Công văn số 10556/UBND-KGVX ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà về quy định tạm thời việc đi lại của người dân./. 

 

Nơi nhận:                                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh Khánh Hòa;              KT. CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế tỉnh;              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Thành  uỷ, HĐND 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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