
       ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------- -------------------------------------------------------- 

Số:   433  /TB-UBND Nha Trang, ngày   02 tháng  5  năm 2021. 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang  

tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 

trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
_______________ 

 

Ngày 02/5/2021, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha Trang,               

ông Nguyễn Sỹ Khánh - Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì cuộc 

họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

Cùng tham dự cuộc họp có ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND 

thành phố, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Cảnh sát cơ động 

tỉnh, lãnh đạo các phòng Y tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Công an 

thành phố, Cơ quan Quân sự thành phố, Đội Thanh niên xung kích, Đội quản lý 

Thị tường số 1, Trung tâm Y tế thành phố, Chủ tịch UBND các phường nội thành 

và các xã, phường biển. 

 Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Sỹ Khánh - 

Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang kết luận như sau:  

1. UBND thành phố Nha Trang  yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 

các xã, phường tập trung cao độ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện 

pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh đã ban hành, đặc biệt là Công điện số 540/CT-TTg, Công điện số 541/CT-

TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 

02/5/2021 của Bộ Y tế; chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Thông báo số 74-TB/TU ngày 

28/4/2021 của Bí thư Tỉnh ủy, Công văn số 3362/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 

và Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh, Thông báo kết 

luận số 178/TB-UBND ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Công văn 

số 2557/UBND-YT ngày 27/4/2021 của UBND thành phố Nha Trang; đồng thời 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1.1 Tạm dừng hoạt động các quán bar, pub, vũ trường, karaoke, mát – xa, 

spa, trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh, kể từ 18 giờ 00, ngày 02/5/2021 cho đến 

khi có thông báo mới. Đồng thời, không tổ chức các hoạt động tập trung đông 

người không cần thiết (các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm,…) 

1.2 Tăng cường thực hiện nội dung 5K của Bộ Y tế; bắt buộc tất cả người 

dân trên địa bàn thành phố Nha Trang phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Các 

trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. 
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1.3 Lập Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng (với sự tham gia của lực lượng 

thanh niên xung kích, công an) tại thành phố Nha Trang để nhắc nhở người dân 

đeo khẩu trang và không tập trung đông người, đặc biệt là khu vực công viên, bờ 

biển; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Thời gian hoạt động từ 16 giờ 00 

ngày 02/5/2021 đến hết ngày 24/5/2021. Cụ thể: 

- 03 Tổ cơ động do lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, thực 

hiện nhiệm vụ trên toàn tuyến đường Trần Phú, thành viên gồm: 01 Cảnh sát giao 

thông (hoặc Cảnh sát cơ động), 04 cán bộ Quản lý đô thị, 01 cán bộ Trung tâm Y 

tế, 01 cán bộ Công an thành phố và 01 Đoàn viên thanh niên.  

- 03 Tổ kiểm tra thuộc phường Lộc Thọ, do Chủ tịch UBND phường Lộc 

Thọ chủ trì phân công thực hiện nhiệm vụ, thành viên mỗi Tổ gồm: 03 cán bộ của 

phường, 01 cán bộ Công an thành phố, 03 Đội viên Đội Thanh niên xung kích 01 

Đoàn viên thanh niên. 

- 07 Tổ kiểm tra thuộc 07 xã, phường: Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh 

Phước, Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Lương do Chủ tịch UBND các xã, phường chủ 

trì phân công nhiệm vụ; thành viên mỗi Tổ gồm: 03 cán bộ của phường, 01 cán bộ 

Công an thành phố, 02 Đội viên Đội Thanh niên xung kích, và 01 Đoàn viên thanh 

niên. 

Riêng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động tỉnh 

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp các Tổ cơ động trong 02 ngày 02/5/2021 và 

03/5/2021. 

1.4  Đề nghị toàn thể Nhân dân địa phương không chủ quan, lơ là, nâng cao 

cảnh giác đối với dịch bệnh, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các 

biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt 

động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng;  

 1.5  Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị UBND các xã, phường, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm triển 

khai, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương, cơ sở mình, 

bảo đảm sức khỏe, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố  

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ Trạm Y tế các xã, phường phối hợp các lực 

lượng Tổ Covid cộng đồng của các địa phương, quản lý danh sách, số lượng người 

dân Khánh Hòa đi du lịch trở về từ các vùng có dịch hiện nay để kịp thời triển khai 

các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xử lý theo quy định, không để dịch bệnh xuất 

hiện. Đối với các trường hợp đi về từ vùng có ca bệnh hoặc F0, phải thực hiện 

cách ly y tế tại nơi lưu trú, có nhân viên y tế kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin và Thể thao thành phố 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; liên tục đưa tin, cập nhật tình 

hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông 
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tin truyền thông của thành phố để người dân biết, chủ động phòng ngừa cho bản 

thân, gia đình và cộng đồng. Đặc biệt là việc là việc thực hiện nội dung 5K của Bộ 

Y tế và bắt buộc tất cả người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang phải đeo khẩu 

trang khi ra khỏi nhà. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm tổ chức tốt, an toàn, hiệu quả các 

kỳ thi Học kỳ II và thi lớp 10. 

5. Phòng Văn hóa và Thể thao, phòng Kinh tế, phòng Tài chính Kế 

hoạch, Phòng Y tế thành phố  

Trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, tiếp tục quản lý và chủ động tổ chức 

đoàn thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở 

lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch, các địa điểm vui chơi, giải trí, tham quan; các 

siêu thị, chợ, trung tâm thương mại; chỉ đạo các đơn vị liên quan  triển khai 

nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế); xử phạt các 

trường hợp vi phạm theo quy định. Đặc biệt là việc chấp hành tạm dừng hoạt động 

các quán bar, pub, vũ trường, karaoke, mát-xa, spa, trò chơi điện tử trên địa bàn 

tỉnh, kể từ 18 giờ 00, ngày 02/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.  

6. Công an thành phố  

Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các Tổ Công tác giám sát 

cộng đồng của các phường tại khu vực công viên, bờ biển. Đồng thời, có kế hoạch 

quản lý, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh (hợp pháp và bất hợp pháp) 

vào thành phố, tuyệt đối không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan. 

7. UBND các xã, phường: 

- Khẩn trương kích hoạt hoạt động của Tổ phòng, chống Covid cộng đồng 

để đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu phố, nắm chắc danh sách, số lượng người 

dân địa phương du lịch trở về từ các vùng dịch, người dân từ các tỉnh, thành phố 

khác đến lưu trú tại địa phương để phối hợp với ngành Y tế kiểm soát, khoanh 

vùng, truy vết và xử lý theo quy định đối với tất cả trường hợp đến, đi du lịch trở 

về sau dịp nghỉ lễ từ các tỉnh, thành phố khác. Đối với người dân trở về từ các 

vùng dịch có F0, phải thực hiện cách ly y tế tại nơi lưu trú theo quy định. 

- UBND các phường: Lộc Thọ, Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Phước, 

Vĩnh Hải: Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát cộng đồng, phối hợp các lực lượng 

Công an, Quản lý đô thị, Thanh niên xung kích, Đoàn thanh niên tăng cường tuần 

tra, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, không tụ tập đông người tại công viên, bờ 

biển; chấn chỉnh, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang 

tại nơi công cộng, nhất là tuyến công viên, bờ biển và các trường hợp tụ tập ăn 

uống, vui chơi trên bãi biển. 

8. Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động thuộc Công an 

tỉnh cử lực lượng tham gia các Tổ kiểm tra theo kế hoạch. 
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9. Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh niên xung kích, Trung tâm Y tế 

thành phố và Thành đoàn Nha Trang cử lực lượng tham gia các Tổ kiểm tra 

theo kế hoạch. 

10. 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 thực hiện các nội dung trên của UBND thành phố. 

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết, thực hiện./. 

(Đính kèm bản photocopy Thông báo kết luận số 178/TB-UBND ngày 

02/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa)./. 
 

Nơi nhận: 

- Các thành viên dự họp (VBĐT); 

- UBND tỉnh Khánh Hòa (báo cáo); 

- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP (VBĐT);  

- Ban Quản lý Vịnh; 

- Đội Thanh niên xung kích; 

- Lưu VT; Thư. 

 TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

     Trần Thị Thu Hiền 
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