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V/v triển khai Hướng dẫn về triển khai 

Gian đoạn 3 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, ngày  16 tháng 11 năm 2021 

 

             Kính gửi:  

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

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

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 11492/HD-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về triển khai Giai đoạn 3 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.  

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

Giai đoạn 3 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, UBND thành phố yêu 

cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

theo lĩnh vực phụ trách, địa bàn quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 

Hướng dẫn số 11492/HD-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa, trong đó cần tập trung các nội dung sau: 

1. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường: 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại địa phương; căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế và Phòng 

Y tế thành phố thực hiện việc đánh giá, xác định mức độ nguy cơ cấp xã, thôn, tổ 

dân phố để chủ động triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 

phù hợp, đúng quy định, đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả và không làm ảnh 

hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn. 

Báo cáo 1 tuần/lần trước 16giờ00 ngày thứ sáu hàng tuần gửi về Trung tâm Y tế, 

Phòng Y tế để tổng hợp, thực hiện việc đánh giá, xác định mức độ nguy cơ cấp 

thành phố. 

- Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Tổ tự quản trong việc rà 

soát, nắm chắc danh sách người dân địa phương trở về từ các tỉnh, thành phố có 

dịch để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu và hướng 

dẫn của ngành Y tế. 

- Thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo địa bàn phụ trách tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, siêu thị, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng, 

cửa hiệu, các dự án, công trình xây dựng,… trên địa bàn quản lý để kịp thời chấn 

chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm  theo đúng quy định pháp luật. 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thực hiện cách ly y tế 

đối với các khu vực thuộc quy mô xã, phường; thôn, tổ dân phố do địa phương 

quản lý. 
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2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ 

theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong việc tổ chức triển khai nghiêm 

túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của 

cơ quan, đơn vị mình. 

- Thường xuyên bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo phạm vi lĩnh vực phụ trách, lưu ý tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng, cửa hiệu, 

công trình xây dựng, … để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm 

theo đúng quy định pháp luật.  

2.1 Trung tâm Y tế thành phố: 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, UBND các xã, phường và các đơn vị liên 

quan thực hiện việc đánh giá, xác định mức độ nguy cơ cấp huyện, cấp xã, thôn, tổ 

dân phố 1 tuần/lần, báo cáo UBND thành phố (thông qua Phòng Y tế) trước 17 giờ 

ngày thứ sáu hàng tuần. 

- Tiếp tục triển khai công tác tầm soát, xét nghiệm, tiêm chủng phòng dịch 

bệnh Covid-19 theo kế hoạch, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. 

2.2 Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Quản 

lý đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Y tế:  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện 

tuyên truyền, hướng dẫn quy định, điều kiện, tiêu chí đảm bảo an toàn trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, công trình xây dựng. Thường xuyên giám sát, kiểm tra để đảm bảo tất các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng thực hiện nghiêm 

túc các quy định phòng chống dịch Covid-19. 

- Tham mưu UBND thành phố quyết định tạm dừng các trường hợp không 

đủ điều kiện để khắc phục; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về 

phòng chống dịch theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

thành phố vào thứ sáu hàng tuần. 

          2.3 Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Nghiên cứu, phối hợp phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị 

liên quan có văn bản hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ bar, pub, vũ trường, 

karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, trò chơi điện tử về điều kiện, 

tiêu chí hoạt động kinh doanh trở lại và thực hiện ký cam kết đảm bảo phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định, lưu ý: 

+ Chỉ người có Thẻ xanh Covid và Thẻ vàng Covid được tham gia; 

+ Hoạt động tối đa 50% công suất thiết kế của cơ sở kinh doanh; 

+ Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, bắt buộc quét mã QR. 

- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan kiểm tra, 

xem xét trình UBND thành phố quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

bar, pub, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, trò chơi 

điện tử hoạt động kinh doanh khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định phòng, chống 

dịch Covid-19. Phối hợp UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, giám sát, 
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kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

thành phố vào thứ sáu hàng tuần. 

2.4 Phòng Y tế thành phố:  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan theo 

dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện Hướng dẫn này, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND 

thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố  giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, 

kiến nghị giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền, đảm bảo không để dịch 

bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn thành phố.  

- Chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị liên quan xây 

dựng và triển khai kế hoạch giám sát, kiểm tra thực tế các cơ quan, đơn vị Nhà 

nước, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác phòng chống dịch Covid-19; tham 

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

quy định pháp luật. 

- Nghiên cứu, phối hợp Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan có 

văn bản hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát - xa, trò chơi điện tử về điều 

kiện, tiêu chí hoạt động kinh doanh trở lại và thực hiện ký cam kết đảm bảo phòng 

chống dịch Covid-19 theo quy định. Kiểm tra, xem xét trình UBND thành phố 

quyết định cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát-xa  hoạt động kinh doanh 

khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp các thành viên Tổ kiểm tra liên ngành và UBND 

các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo kết quả thực hiện 

về UBND thành phố vào thứ sáu hàng tuần.  

3. 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, nếu có khó khăn, vướng mắc 

hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND thành phố (thông 

qua phòng Y tế thành phố) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

(Gửi kèm Hướng dẫn số 11492/HD-BCĐ ngày 12/11/2021 của Ban chỉ đạo 

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

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (VBĐT); 

- Sở Y tế Khánh Hòa; 

- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;   

- Lãnh đạo VP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, Nguyệt. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Sỹ Khánh 

  



r.rBND TINH rurANu HoA
BAN cui o4o ruoNc, cn6Nc

DICTrD_1e
S6:/.lWPz /HD - BCD

ceNG HoA xA ngr cntr Ncnia vrET NAM

Khdnh Hda, ngdy l"!z thdns I I ndm 2021

HTIOI{G NAN
vd tri6n khai Giai dopn 3 K6 ho?ch.thfch ring_an toin trong phdng, chdng

dlch covid-l9 vir phgc trdi pnat tri6n kinh t6 - ra rr6i
tr6n tlia bin tinh Kh6nh Hda.

KtSt thfc Giai ctoan 2,K6 ho4ch so gogo^(H-uBND ngey 3ol9l202t cta
UBND tinh vA Kti ho4ch Thjch ,ing an todn trong phdng, .rr5"i dich covid- 19
vd phpc h6i phSt tri6n kinh G - xd,trgi trcn dia ban tinh Kh6nh Hda;

D6n nay, tinh Kh6nh Hda dd cs ban ki0m so6t dugc tinh hinh dich Covid-
19 tr6n dia bdn lirhj ti le ngudi ddn tt 18 tudi tr0 l6n tr6n dia bdn tinh dugc
ti6m mfli thri nh6t vic xin ngtra Covid-l9 dpt tr6n g8,36yo,ty te ngudi dan tt 1g
tu6i tro lOn duo.c ti6m dri hai mfii vic xin ngta Covid-l9 dqt89,54% (cQp nhQt
ngay lllrll202l); cdng tdc.tdmso6t, truy v6t, khoanh vDng x6t nghiQm, c6ch ly,
diOu tri c6 nhi6u chuyiSn bi5n tich cgc.

Thsc hiQn Nghi quyiSt sO IZSA{Q-CP ngey llltl/2021 cria Chinh phri vA
ban hdnh Quy dinh tpm thcri "Thich *rg * toAn, linh ho4t, kitim so6t hiQu qu6
d[ch Covid-19", Ban Chi d4o phdng, ch5ng dich Covid-19 tinh Kh6nh Ht:a (iau
ddy gqi mt h Ban Chi dqo tinh) fruong ddn viQc tritin khai Giai do4n 3 tt ngdy
l6llLl2o2l cho d6n khi c6 thong uao moi v6i mQt sti nQi d.rrg nhu sau:

Trutmg Ban Chi dpo Phdng chi5ng dich Covid-lg cdc cdp cdn cri chirc
,tog, nhietr vg vd. ph?m yi phU trdch thudrng xuy6n theo d6i tinh hinh dich
benh, it nhdtmQt tudn mQt l6n t6 chric thuc hiQn drffi gi6 nguy co, x6c ctinh mric
d0 dich d6n th6n, to den pno ae 6p dpng ir,u. iier, 6p dpng c6c biQn ph6p phdng
chting dich Covid-Ig theo dring Ngf,i q"ytit rO tiSA{a-CP ngey fin)t212t cfia
chinh phri, Quy6t ainrr so +soolQD-Byr ngey n/n/2021 vi c6c quy dinh,
hucmg d6n cria Ban Chi d4o QuOc gia, BQ V t6,. -. Trong d6:

I. D5i vdi tlia di6m, dia bhn, khu vgc thgc hiQn phong t6a, ttri6t lgp
c6ch ly y t6

l. Thpc hiQn phAn tich, danh gi6 yeutO dictr tE vd nhirng v6n dO li6n quan
clti khoanh vtng pho.ng t6a x6t nghiQm; titin tOi x5c dinh chinh x6c dia diem, dia
ban sE thpc hiQn thi6t lQp cdchly y tti theo hunng nh6 nh6t cO tfre lAiem ddn cu,
nh6m hQ gia dinh, hQ gia dinh).

2. Eia di6m, dia ban, khu v.uc phong t6a, cdch ty y tti ph6i thgc hiQn
nghiCm biQn ph6p y tti de phdng chting dich theo Quytit dinh sO igsOleo-ByT
ngey rcD2020 cria.Bd trucmg BO Y t6 vi C6ng diQn il68/CD-ByT ngey
71812021 cria Bo Y tti vA t[ng cudrng thgc hiQn c6c biQn ph6p phdng, ch6ng dicir

EOc l6p - Tu do - Hanh phrlc

Covid-19.

Ký bởi: Ủy ban
nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Email:
ubnd@khanhhoa.
gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Khánh Hòa
Ngày ký:
15.11.2021
16:43:38 +07:00



3. Chir tich UBND c6p huyQn/Trucrng Ban Chi d?o Phong ch6ng dich

Covid-19 cap huyQn chlu tr6ch nhiQm quy6t dinh:

3.1. Viec phong t6a x6t nghiQm,,rrior lfp c6ch ly y t0 aoi-voi aia {i61, fia
birn, khu vgc trong dia gi6i hanh ctrinf, cria huyQn, tr6n co s0 xem x6t f ki6n

tham muu, d6 xu6t cria co quan y aai ."ng c6p, theo dirng c5c quy dinh hiQn hanh'

3.2.DhmbioanninhtrQttg'ansinhxdhQi'cungimgdichvg'luuth6ng
hdng h6a thi6t y6u,. . . theo quy d[nh ph6p luQt'

3.3. T6 chric c6c tr?m, ch6t ki6m tra gi6m s6t viQc phdng ch6ng dich

Covid - r9.?i ;;;;;irail, ai" bd,n, khu vyc phon g t6a, cbch lv v t0 theo quv

dinh.

II. D5i vfi c6c vtng cdn l4i

1. Nguli din: , - ,

1 .1. Khi ra kh6i nhd ph6i thUc hipn nghi6r.n nguy6n t6c 5Ii trong d6 bat

buQc ludn A"o f.frA" ,.urg, gien cdch,h?" 
"hC 

t5i da tfp trung d6ng ngudi'

1.2. ThUc hiQn cdi d4t vir str dUng rlng dung PC-Covid tren dien thoai

th6ng minh dO duqc c6p Th6 Covid tu d6rrg,- "ai 
ieQR c6 nhin q6. di tnY6i

vir tham gia c6cho4t dong kinh ta - xdhoi, phtr hqrp v6i quy dinh phdng' ch6ng

dich Covid-19.

Tru}ng hcr'p ngudi kh6ng c6 diQn thoai th6ng *1,,h, nguoi du6i 18 tu6i

chua .ie*-"a. fi ; the nhd igudi th6n khai be9 v te h0 tr6n img dung Pc-

c^""ra ia co md eR c6 nhdn cira tinn, in ra gi6y dc su dgng thay Th6 Covid'

1 .3. Khuyisn khich chri dQng ty mua, thUc hiQn x6t nghiQm nhanh khSng

nguyen cho b6n th6n vi ngudi than d6 chu dong phdng.h.o"g dlch covid-l9 cho

b6n-than vd nhirng nguOi*lrg quanh. ffri plit.hiQn ktit qu6 ducrng tinh phii

Ii6n he ngay v6i co s6 y t6 rr"a. Trung t6m Ki6m so6t bQnh tat tinh d6 duqc

hu6ng ddn xir lY theo quY dinh.

1.4. tat cec6c trudrng hqp c6 bi6u friel ho, s5t,. kh6 th6' m-d vi gi6c phii

thgc hiQn nghi6m viQc gi6n c6c'h, han chiS tiiSp xirc, d6ng thdi l&an truong thgc

hiQn x6t nghiQm A6 nem tra vir xt lf theo quy dinh'

Z. Citcc6r quan, 6ol vi Nhir n,*6,c, cic t6 chrfrc chinh tri - xfl hqi; cic

doanh nghiQp, ; rO sfln xu6t kinh doanh, dich vg du lich, thuong m?i;

;ilr;[e" *", b6n cf,ng, s6n buy, cho'., trung tim thuong m4i, si6u thi,

nn} nhng, cfra h}ng, cfra hiQu; citc drl 6n, c6ng trinh xfly drpng,"'(sau

Jjf ;t ,-S, ia "" quan, dcr., ,1, doanh nghiQp, co s6 s6n xu6t kinh doanh,

c6ng trinh xdY dgng):

2.1. Tht tru&ng cbc co quan, dcm v!, doanh nglriQp, cc, so s6n xu6t |i"l
doanh, c6ng trinh xdy dpg chiu tr6ch nhiQm tryc ti6p, toan diQn trqng viQc t6

chric tri6n khai nghiem tric, <t'Ay dri c6c quy dinh, hucrng dan vC c6ng t6c

prrorg, 
"rrorrg 

dic[ Covid-19 cira ccv quan, dcm vi vir doanh nghiQp, co sd

minh. Trong d6:
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a) Khi ho4t dOng phii c6 k6 hoach, kich b6n irng ph6 phdng ch6ng
dich cho co quan, dcrn vi, doanh nghiQp minh theo rrucrng aa, 

".iu 
gdv tc ui

c6c quy dinh, hucrng d6n, tiou chf hiQn henh cta c6c co quan co th6m quy6n.
b) BEt buQc tao pe eR dia ctii5m,6p dgng gihiphap Th6 covid, thgc

hiQn qu6t m5 QR dc ki6m so6t dich bQnh &oi 
"oi 

rig,r"i dt5, .o quan, dcm vi,
doanh nghi6p, co s& minh.

c) Dinh lc! hdng tuAn ho{c dQt xudt (khi c6 tinh hu6n g ph6t sinh) thgc
hiQn:

- D,ir,h gi6 mtic dQ nguy ccy cli5 di6u chinh k6 hopch, kich b6n fng ph6
phdng ch6ng dich cho s6t tinh hinh, diSn bii5n thgc t6. '--

- Tg chri clQng tO chric thgc hiQn tAm so6t x6t nghiQm cho c6n bQ, nh6n
vi6n, ngudi lqo {Qng cta co quan, dcrn vi, doanh rrghiep, co s6 sen xu6t kinh
doanh, cong trinh xdy drgng minh theo hudrng d6n cua Ngdnh y t6; kinh phf
do ccy quan, dcrn vi, doanh nghiQp, ccy sd tg thu x6p.

Khi ph6t hiQn 9a nghj nhi5m, ca nhiSm thi b6o ngay cho co quan y t6
ctia phucrng hu6ng ddn, ph6i hqp tri6n khai di6u tra dich i5, khoanh ving, xri
l), triet d6, theo nguyon tilc antoan d6n d6u thi t6 chric hoat oo"g rai aai'oJ,
khdng Ae Ui dOng trong mgi tinh huOng. ' '

d) Thucrng xuy6n ki6m tra, rd so6t vd c6 gi6i ph6p crJ the <lti qu6n ly,
gi6m s6t d0 cl6m b6o tdt chcdn bQ, c6ng chirc, vi6n 

"rr,i", 
nguoi tao aqrg .o

quan, don v!, doanh nghi-Op co s6 minh:
- Khi d6n co quan, dcm v!, doanh nghiQp, co s6, c6ng trinh x6y dgng

lim viQc dd ti6m it nhdt mQt mfii vic xin rrgt u covid - lg theo dirng qut
dinh.

Trudng hgp chua ti6m vic xin thi ldm viQc trgc tuy6n, n6u di ldm & co
quan phii c5 gi6y x6t nghiQm c6 k6t qu6 0m tinir trong vdng 72 gitt.

C6c tru&ng hqp d{c biQt kh6c ho{c tru}ng hqp kh6ng the ti6m v6c xin
thi tht lrucrng co quan, dcrn v!, doanh nghiQp, co sd chlu tr6ch nhiQm xem
x6t quytit di viQc di lim tpi co quan, don vi, doanh nghiQp, ccy s6 minh nhung
ph6i g5n voi biQn phSp dam be; m todn trong phdng-chbng dich.

, - H?n ctrti tOi da vi6c di chuyCn dtin c6c diabd,n, khu v.uc dang c6 dich
cr cdp dO 3, c6p cIQ a.

cdc trucmg hqp clrin, vdi tir clia bdn, khu vuc dich c6p dQ 3, cdp d6 4 s6
thgc hiQn circ biQn ph6p phdng, ch6ng dich theo dirng c6ng vdn so
10556/UBND-KGVX ngdy 22/to/2ozr cria IIBND tinh vc quy dinh t4m
thdi viQc di lpi cta ngudi ddn.

2.2. co guffi, dcrn vi, doanh nghiQp, co so s6n xu6t kinh doanh, c6ng
tlilh xdy dpg chua d6p tmg quy clinh, di6u kiQn, ti6u chi an tod.ur trong phdng
chong dich covid - 19 thi tam dtmg ho4t dQng oe mrac phuc, dem bao nguyOn
tilc "ioqtclQng phii an todn, an toAn m6i hopt d-Qrrg,,.
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2.3. Giao so NOi vg, Sd Y t5, fiong pham vi linh vgc php tr6ch, chu

,.i, pf,6i t ql,p 
"Oi 

c5c dcrn vi li6n quan *ay aunq vd tri6n q"l IU 
hoach gi6m

;,if6;,ru,fru. ie 
"a.co. 

quan, dcyn vi Nhi nu6c, cbc t6 chirc chinh tri - xd

r,Oi ,i.ongtdcfi!,,*"h5* aicn Covid-l9; xu 1v nghiem c6c truhng hqp vi

pham quy dinfr vE phdng chtSng dich theo quy dinh ph6p luft'

2.4. Giao So C6ng Thuong, 56 Lao dong - Thucmg bs,"1 xa]1"0j,-s:

Giao th6ng vfn tii, 56, XAy aUnglso Du lich, Sd Ven h6a vd Th6 thao, Sd Y tC'

Ban euiJV fg" kinh t6 Vatt pf,onB, Ban Quan t1i Iftu du lich B6n d6o Cam

Ranh, UBND c6p huyQn c6n ct chric nang, nhiQm vu vd ph4m vi, linh vyc php

trilch, chiu tr6ch nhiQm:

- Cht tri,-ph6i hqp voj c6c co quan, g* t'i' dfa phucmg li6n quan thpc

hiQn tuy6n *y9", hucrng dfln quy Aitrt di6u kipn, ti6u chi d6m b6o an todn

trong phdng 
"rrO"g 

dich 6erH Co"ia - D cho c5c don vi, doanh nghiep, co sd

s6n xu6t kinh doanh, c6ng trinh xAy dpg'
D6ng thli, thucrng xuy6n gi6m s6t, ki6m tra d6 dim b6o tdt c1c doanh

nghiQp, co sd ,* *.r6t [in]r-doanh, cdng trinh x6y dpg thgc hiQn nghi6m titc

.a. qr'ry dinh phdng chiSng d[ch Covid-19'

- cht dqng xem x6t, q.rytit dinh tam drmg c6c trutrng hsp kh6ng.clu di6u

kien dO khr. ;-hoc; xri lf nghi6m c6c trubng hqp vi ph4m quy dinh vO phdng

ch6ng dich theo quY d[nh PhSP luAt'

3. ViQc t6 chrlc c6c sg kien, ho4t dong tfp trung tl6ng ngutri:

3.L.CdcsgkiQn,ho4tdQngt4ptrungd6ngnguliph.U"vpnhiQqvpchinh
tri do UBND ,,;l, i#i^;;; ;; ;;), cnf tictr-uiNp cap nuven (ddi v6i c6p

huyQn) xem x6t quyCt difr: .hi, tt6.h nhiQm t6 chirc, thuc hiQn c6c biQn ph6p

.a" ini6t dim bioan tod.ur vA phong ch6ng dich bQnh. Trong d6:

- Chi ngudi c6 Th6 xanh Covid vi Th6 vang Covid dugc tham gia'

- H?n cfrti tOi da si5 ngudi tham gia, tudn thtr nghi6m nguy6n tEc 5K, trong

d6 bat buQc deo khAu trang, gi6n c6ch vir qu6t md QR'

3.2. c6c sy kiQn, ho4t dQng x5 hQi nhu hoi nghi, hoi th6o, vdn h6a nghe

thuft, th6 duc th6 thao, l5 hQi, . ..:

- Chi nguli co Th6 xanh Covid vi ThO vang Covid dugc tham gia'

- Phai h4n chti rti luqrrg ngudi tham gia, thgc hiQn nghiem c5c bigi ph?p

phdng chi$ng a.icfr Covid-l9 theo dirng c6c quy dinh hiQn henh, trongdo, khuy6n
'f.ft*fr,a .hric test nhanh khang rguyC, chot6t ci ngudi tham gia,bhtbuQc deo

khdu trang, gidn c6ch vd qu6t md QR.

3.3. ViQc tO chirc li6n hoan, tiQc cu6i, c6c hopt dQng t6n gi6o, tin ngu$ng:

- Chi ngudi co Th6 xanh Covid vi Th6 vang Covid dugc tham gia'

- Han cne tOi da s6 lugng ngudi tham dy (l'hong qu6 100 ngudi t4i ctng

mQt th<ri di6m); bat bu6c qu6t md QR.

Ngudi chri tri ti5 chric tiQc cu6i, c6.c houl ctOng t6n gi6o, tin ngudng phii

th6ng b6o cho UBND cdp xdxem x6t, ch6p thuqn tru6c khi tO chrlc.
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4 cic ccr sfr ho4t dOog, kinh doanh dlch vg bar, pub, vff trulng,
karaoke, phdng trlr ca nh4c, c6u lgc b0 h6t vdi nhau , mdt - XB, trd chcri tliQn
tfr:

a) Eugc hopt tlQng sau khi da d6p rmg dAy dri c6c di6u kiQn, tieu chi
phdng ch6ng dich Covid-lg theo quy dinh do Co quan c6 th6m quy,5n ban hdnh,
d6ng thdi, luu y:

- chi ngudi c6 Th6 xanh covid vi Th6 vang covid dugc tham gia;
- Ho?t dOng t6i rla 50% c6ng su6t thitit k6 cria co s0 kinh doanh;
- Thgc hiQn nghidm nguy6ntic 5K, b6t buQc qu6t m6 eR.
b) Giao UBND c6p huyQn chlu tr6ch nhiQm ki€m tra, xem x6t quy6t dlnh

cho ph6p hopt dQng khi dE d6p tnrg dAy dri cdc quy dinh phdng ch6ng dich
Covid- 19.

Thuung xuy&r theo d6i, gtfrn sat, ki6m tra vi xri ly kip thoi xt l;i c6c
trudrng hqp kh6ng dt diAu kiQn, kh6ng d6m b6o an todn uc prro"g crronj aicn
Covid-19.

5. ViQc tAm sodt, x6t nghiQm phdng ch5ng dlch Covid-l9:
S& Y t6 chi dpo, hucmg d6n co quan y tti c6p huyQn thudrng xuy6n theo ddi

tinh hinh diSn bitin dich Covid-lg, ph6n tich d6nh gi6 de xey dpg tti hoach tAm
so6t xdt nghiQm Covid- 19 ooi voi c.dc diabdn, khu ,u., aoi iuqnglguy co, nguy
co cao (chg, trudrng hgc, nhd ga, b6n tdu, b6n chng,khu d6n .o, kh, t i"n te, n u
c6ng nghiQp, cgm c6ng nghiQp,. . . ).

6. ViQc cdch ly, thu dung tli6u tri:
Sd Y t6 chfr tri, ph6i lqp ,Oi citc co guffi, dcrn vi, clia phucrng ban hdnh

hucmg ddn chi titit t6 chric trii5n khai thyc hiQn:

- a) Tdng cudrng t6 chirc cich ly cdc trucmg hgp titip xric gAn v6i ngudi
nhiSm Covid-I9 (sau d6y ggi tttldtrucvng hgp Fl) tai nhd ho6c tpi co sd luu tru
theo quy dinh vi hucmg d5n cria ngdnh y t6, c6 quy chi5 ph6i hgrp qu6n Iy, gi6m
s6t ch{t chE, cfing nhu h5 trq khi cAn thitit AOi vOi Fl vd nhimg nguoi *rrg
quanh, tuyet OOi ttrOng Ae my lan dich Covid-l9.

b) TO chric tli6u tri tai nhd aOi vOi nhinrg trudrng hgp nhiSm Covid-I9 (sau
ddy ggi tilt ld F0) kh6ng tri6u chimg ho{c .6 tri6u .fli"e nhe d6i v6i tr6 Lm,
ngudi khuy6t tat, ... theo quy dinh hucmg ddn cria ngdnh y16.

Lou y, lJrdn truong-thanh lfp, tritin khai c6c T6 y t6 - h6 trg luu dQng o
cdc xd,, phudng, thi trSn do thpc hiQn kh6m, tu v6n, aicu tri vd hd trg ch[m s6c
sric kh6e, an sinh xd hQi eOi vOi F0 vd nhirng ngudi liOn quan theo quy dinh
(cung c6p binh 6 *y, trii thu5c, ffii an sinh xE hQi tai nhd).

7.Td chrlc thgc hiQn:

a) Giao Chri tlch UBND c6p huyQn:

- chlu tr6ch nhiQm trgc ti6p chi dao, dicu hinh c6ng t6c phdng, ch6ng
dich Covid- 1 9 tqi dia phuong; thgc hiQn viQc d6nh gid, x6c dlnh mric clO
nguy co c6p huyQn, cdp xd,, thon, t6 dan ph6 theo qry Jirrr, dc chii dQng tri6n
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khai 6p dung c5c biQn ph6p phdng ch6ng dich.Covid-l9 phu hQp, dfng quy

dinh, d6m b6o linh ho?t, an todn, tig., q"u 
"a 

kh6ng lem ,nh huong d6n sinh

ho4t'cua ngudi ddn vd hopt clQng s6n xu6t, kinh doanh tpi dia ban'

- TSng cudng ho*t dong cua T0 covid cong dting, T6 
,y qu6n trong

viQc rd *q "rr" 
;frac danh ,-a"h ngudi dAn dia phucrng.trd vd tir c5c tinh'

;;r"h;a? ai"r, ae trie" khai cac bien phip phdng, ch6ng dich theo dring

yOr, 
"A, 

vi hudng d5n cua nginh Y tC'

b) c6c s6, ban, ngd,nh, gBND c6p huyQn , c6p x6 thudrng xuy6n b6 tri lUc

lusnB ifa* iru,, gia^ s6t viQc thgc ftie" c6c bi6n ph6p phdng, ch6ng dich

theo phpm vi linh vy", dia bdn phU tr6ch, luu V tqi"citi eo so sin xu6t kinh

doanh, dich vU a" 
"6"9, "O.rg 

tri"f, xay dpg, ... AC kip thbi ch6n chinh, xu

ly c6c t6 chirc, c6 nh6n vi pham theo dring quy dinh ph6p luft.

c) Giao SO Y t(i chri tri, phtii h'p v6i c6c donvi 1i6n quan theo d6i viQc t6

chirc thgc hiQn hucmg dan nny, kip thoi b6o c6o, dC xu6t UBND tinh, Ban Chi

i."iirr, iiil.r'irr,, ;? ;;;s ;1,; pm hqrp v6i quy dinh vd tinh hinh thuc t(i'l'

Noi nhQn:
- Bi thu Tinh 0Y (b6o c6o);

- Thucrng tryc Tinh riY (b6o c6o);

- Chri tich UBND tinh (b6o c6o);

- C6c PCTUBND tinh (b6o c6o);

- UB Mat tr0n TQVN tinh;
- Cic so, ban, ngitnh, ttoin th6;

- C6ng an tinh;
- BCH Qudn sY tinh;
- C6c huyQn ty, thiriY, thdnh riY;

- UBND c6c huyQn, TX, TP;
- T6 chrlc chinh tri - xd hOi;

- 86o Khinh Hda, Ddi PTTH Kh6nh Hda;

- C6ng TTDT tinh;
- Ldnh dao VPUBND tinh;
- Luu: VT, NN, IIN.?_,
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