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

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

      Số:  5708 /UBND-VP                      Nha Trang, ngày   31   tháng  8  năm 2021 
   

V/v tăng cường quản lý thực hiện 

giãn cách xã hội trong dịp nghỉ Lễ 

Quốc khánh 2/9. 
 
 

                                            Kính gửi:  

- Các đơn vị, phòng, ban, thành phố; 

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

- UBND các xã, phường.   
 

 

 

         Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 8463/UBND-

KGVX ngày 31/8/2021 về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong 

dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. 

 Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Nha 

Trang và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo tinh thần Công điện số 08/CĐ-

UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 5527/UBND-VP ngày 24/8/2021 

của UBND thành phố trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, UBND thành phố Nha 

Trang yều cầu: 

 1. Yêu cầu chung: 

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

phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi phụ trách, chịu trách nhiệm trực 

tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các nội dung sau: 

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn toàn tỉnh, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Khánh Hòa 

trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.  

b) Các lực lượng chức năng duy trì công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn 

tỉnh; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý những tình 

huống phát sinh, không để xảy ra đột biến, bất ngờ, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt 

đối các mục tiêu trọng điểm trong dịp Quốc khánh 2/9. 

c) Tổ chức chế độ trực theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết công việc phát 

sinh trong dịp nghỉ lễ.  

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện giãn cách xã 

hội theo Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh và Công văn 

số     5527/UBND-VP ngày 24/8/2021 của UBND thành phố để ngăn chặn dịch bệnh 

Covid-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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2. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan, 

UBND các xã, phường tiếp tục triển khai các biện pháp lấy mẫu xét nghiệm, truy 

vết, khoanh vùng, cách ly bệnh nhân Covid-19; duy trì hoạt động phòng, chống 

dịch liên tục, thường xuyên, kể cả dịp nghỉ lễ; đảm bảo các cơ sở y tế đều bố trí lực 

lượng trực cấp cứu, khám và điều trị bệnh cho người dân. 

 3. Phòng Y tế thành phố: 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế n theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, tham 

mưu UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các tình huống phát sinh kịp thời.  

4. Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát tại tất cả các 

chốt ra vào địa phận thành phố Nha Trang, kể cả xe công vụ, xe cấp cứu, xe "luồng 

xanh", phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và lợi dụng xe ưu tiên để 

đưa người vào địa bàn thành phố Nha Trang không đúng quy định. 

5. Công an thành phố: 

a) Chỉ đạo các lực lượng, Công an các xã, phường tăng cường việc kiểm soát 

tại các chốt liên ngành, chốt nội bộ địa phương; siết chặt quản lý, hạn chế người 

dân ra đường khi không có việc cần thiết, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy 

định về giãn cách xã hội.  

b) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát liên ngành để 

quản lý chặt chẽ người ra vào thành phố, kiên quyết không bỏ lọt những người từ 

các tỉnh, thành phố có dịch trở về mà không được kiểm soát, giám sát. 

6. UBND các xã, phường: 

a) Tiếp tục duy trì các hoạt động giãn cách xã hội theo Công điện số 08/CĐ-

UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 5527/UBND-VP ngày 

24/8/2021 của UBND thành phố; chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, Tổ dân 

phố tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường thực hiện kế hoạch 

lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng để tiếp tục nhanh chóng tách bóc F0 ra 

khỏi cộng đồng. 

b) Phân công cán bộ, lãnh đạo và tăng cường lực lượng, nhất là Tổ Covid 

cộng đồng thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa tận nhà” kiểm tra, rà soát 

để động viên Nhân dân, kịp thời hỗ trợ, cấp phát tiền theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tiếp tục xét duyệt hồ sơ của các trường 

hợp còn lại, đảm bảo không để bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Phát hiện xử lý theo 
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quy định các trường hợp về địa phương từ các địa phương có dịch, quản lý, giám 

sát chặt chẽ các trường hợp được ân xá trở về địa phương đảm bảo thực hiện 

nghiêm quy định giãn cách xã hội trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền 

và áp dụng các biện pháp kiên quyết để người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo 

5K. 

c) Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

trước và trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.  
 

7. 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. 
 

         UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban 

thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
          
 

 Nơi nhận:                                                                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (VBĐT);                                                                CHỦ TỊCH                                                                       

- UBND tỉnh KH;                                 

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- TT: Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQVN TP; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP;      Nguyễn Sỹ Khánh 

- Chủ tịch, Các Phó CT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, Thư.                                                                       
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