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

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

        

     Số:  4282   /UBND-YT                    Nha Trang, ngày   05    tháng   7  năm 2021   
 
     V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các  

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.  
 

                                         Kính gửi: 

                      - Các đơn vị, phòng, ban thành phố; 

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

                                                           - UBND các xã, phường. 

                          

 UBND thành phố ghi nhận sự đóng góp và việc khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19 của các cơ quan, đơn vị 

thành phố và các địa phương trong thời gian vừa qua; Tuy nhiên trong những ngày 

gần đây, trên địa bàn thành phố Nha Trang đã xuất hiện một số trường hợp dương 

tính với Sars- CoV2, thành phố đã được xếp vào nhóm nguy cơ cao và dự báo tình 

hình còn diễn biến  phức tạp trong thời gian tới; 

           Để chủ động phòng, chống dịch CoVid-19, không để lây nhiễm dịch bệnh 

đến lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị; 

không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đảm bảo 

thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trên địa 

bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường không được lơ là, 

chủ quan, mất cảnh giác; cần chủ động, tập trung triển khai 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, của Tỉnh và Thành phố đã ban hành trong thời gian qua, 

nhất là Thông báo số 1048/TB-UBND ngày 03/7/2021 của UBND thành phố. 

Trong giai đoạn hiện nay cần chú ý một số nội dung sau: 

-  Tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện 

pháp cấp bách như sau: 

+ Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp “5K” để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cụ thể như: không đến những nơi 

có tập trung đông người, không tụ tập giao tiếp khi không cần thiết, thực hiện 

nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, khi ra đường, đến những nơi công 

cộng và thực hiện rửa tay sát khuẩn… 

          +  Nêu cao tinh thần trách nhiệm bản thân; khi có tiếp xúc các trường hợp 

nghi nhiễm bệnh, các trường hợp liên quan dịch bệnh Covid-19, các địa điểm theo 

thông báo của ngành y tế, phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị và tự giác liên hệ 
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Trạm Y tế địa phương để được khai báo y tế, hướng dẫn biện pháp y tế và nghiêm 

túc thực hiện việc cách ly y tế (nếu có). 

  - Không tổ chức hội họp có tập trung đông người; khuyến khích trực tuyến, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp và bố trí cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động làm việc trực tuyến nhưng phải hoàn thành công việc được 

giao, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.  

          - Ưu tiên thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc 

và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, nhằm tinh giảm số lượng hồ sơ, tần 

số tiếp xúc với người dân tại bộ phận một cửa. 

         - Tăng cường công tác thực hiện biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch 

bệnh CoVid-19 tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị; tại trụ sở tiếp công dân, bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, của xã/ phường và các đơn vị có hoạt 

động giao dịch với khách hàng… 

          - Tăng cường hơn nữa về công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân được 

giao nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm để chấn chỉnh 

các hạn chế, thiếu sót…; đồng thời xác định trách nhiệm và có biện pháp xử lý các 

đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao. 

2.  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 đoàn viên, hội viên 

thực hiện các nội dung trên của UBND thành phố. 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (VBĐT);                                                                     KT. CHỦ TỊCH  

- TT; Thành ủy, HĐND TP;                   PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBMTTQVN TP; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Các Đồn biên phòng trên địa bàn TP;     

- BQL các chợ;  

- Đăng Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT.                                                              
                                                                                    Lưu Thành Nhân 
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