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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp 

triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus corona gây ra trên địa bàn thành phố Nha Trang. 

 

          Chiều ngày 31/01/2020, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố Nha 

Trang, ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì 

cuộc họp triển khai công tác phòng chống cuộc họp triển khai công tác phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trên địa 

bàn thành phố Nha Trang. Tham dự cuộc họp có các đơn vị: Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố, Công an thành phố, phòng Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính 

– Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, 

Trung tâm Y tế thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường. Sau khi nghe ý kiến 

góp ý của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang kết 

luận một số nội dung như sau: 

          1. Đối với các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người 

thành phố: (là lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban…của thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường) 

          - Quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh là trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền các đoàn thể tại địa phương, đồng thời định trách nhiệm của 

người đứng đầu tại các đơn vị, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành có liên quan về phòng chống 

dịch bệnh nCoV. 

         - Quán triệt đến cán bộ công chức trong cơ quan, đơn vị mình không hoang 

mang trước tình hình dịch bệnh nCoV, tuyên truyền cho gia đình và người thân 

cách phòng chống dịch theo chỉ đạo của ngành y tế đồng thời xây dựng phương án 

và tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh nCoV theo chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên đánh giá tình hình dịch bệnh tại đơn vị 

và địa phương, kịp thời tham mưu thành phố đề ra những biện pháp phù hợp nhằm 

ứng phó kịp thời với tình hình diễn biến dịch. 

        - Tăng cường trách nhiệm được phân công, phụ trách địa bàn; Chủ động 

thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn để kiểm tra, giám sát và kịp thời chỉ đạo và 

hỗ trợ địa phương chấn chỉnh các thiếu xót, việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh nCoV… để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 

          2. Trung tâm Y tế, phòng Y tế thành phố: 

          - Thực hiện chức năng theo chỉ đạo của ngành dọc; tham mưu kiện toàn Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người thành phố; thường xuyên cập nhật thông 

tin, tình hình diễn biến của dịch bệnh nCoV tham mưu thành phố nắm chắc tình 

hình dịch bệnh, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu kế hoạch, các 



phương án cụ thể và tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV ở người trên 

địa bàn thành phố khi có dịch xảy ra. 

         - Cung cấp các tài liệu tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

nCoV các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng nhằm 

cung cấp thông tin cho cộng đồng dân cư để cộng đồng cùng tích cực, chủ động 

tham gia phòng, chống dịch bệnh. 

          - Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND 

thành phố và tỉnh theo quy định.  

          3. Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố: 

          Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát, giám sát 

nhằm kịp thời ngăn chặn các sản phẩm gia súc, gia cầm nhất là động vật hoang dã 

có thể lây truyền bệnh sang người. 

          4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao thành phố: 

          - Phối hợp với ngành Y tế, các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường 

trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh nCoV tại các xã, phường, các 

khu vực như: Cơ sở lưu trú (Chú ý cơ sở có người Trung Quốc lưu trú), trường 

học, các khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trên địa 

bàn …; tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết và phòng tránh để 

người dân không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp 

phòng bệnh vi rút nCoV. 

          - Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn 

du lịch, người lao động tới từ các vùng có dịch để chủ động liên hệ với các đơn vị 

y tế khi cần thiết.  

          - Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử 

lý. 

         5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

          Ngoài nguồn kinh phí của tỉnh cấp cho đơn vị y tế thành phố để thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, nếu dịch xảy ra trên diện rộng thì chủ 

động phối hợp với ngành Y tế, tham mưu, đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí kịp 

thời để đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

          6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  

          Chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nCoV cho giáo viên và học sinh; hướng dẫn 

và khuyến khích học sinh chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

nCoV tại trường, tại nhà và cộng động theo tài liệu tuyên truyền của ngành Y tế; 

Thông báo kịp thời cho phụ huynh và cơ quan y tế về các trường hợp nghi ngờ 

hoặc các bệnh có dấu hiệu nhiễm khuẩn hô hấp xảy ra trong trường học. 

          7. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị và các xã, phường trong hướng dẫn công tác 

tổng vệ sinh, xử lý môi trường. 



          8. Đội quản lý thị trường số 1: 

           Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ y tế bán 

hàng giả, hàng nhái, không niêm yết giá, tăng giá quá mức đối với các vật tư y tế 

phòng chống dịch bệnh corona. 

          9. Công an thành phố:  

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối 

hợp ngành Y tế và các ngành chức năng kiểm tra nắm chắc lượng khách tại các cở 

sở lưu trú (Chú ý du khách người Trung Quốc), công trường, nhà máy, cơ sở kinh 

doanh lưu trú trong dân.  

          - Phối hợp với các ngành chức năng điều tra, xử lý các đối tượng tung tin sai 

sự thật về dich bệnh nCoV gây hoang mang trong nhân dân 

         10. UBND các xã, phường: 

         - Không được chủ quan, phải quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh 

nCoV là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể 

tại địa phương.  

         - Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh nCoV; Tăng cường công tác truyền thông tối đa, khuyến cáo phòng, chống 

dịch bệnh nCoV tại cộng đồng, đảm bảo truyền thông đến từng hộ gia đình, đặc 

biệt các cơ sở dịch vụ lưu trú, khách sạn, các doanh nghiệp, khu dân cư có người 

nước ngoài đang sinh sống và làm việc (chú ý người Trung Quốc quay trở lại làm 

việc sau kỳ nghĩ tết), khu vui chơi giải trí, trường học và các cơ quan có tiếp xúc số 

lượng lớn nhân dân hàng ngày...  

         11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị 

- xã hội thành phố: 

          Phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, các cơ quan liên quan và UBND 

các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

tham gia phòng, chống dịch bệnh nCoV trên địa bàn, vận động các hộ gia đình 

thực hiện phòng chống, dịch bệnh. 

          Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các thành viên dự họp;  

- Các phòng, ban thành phố; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu VT, Chương. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

                 Trần Thị Thu Hiền 
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