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      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số:   6510 /UBND-VP Nha Trang, ngày  23  tháng  9  năm 2021 

V/v áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh tương 

ứng với từng mức độ nguy cơ 

ở thôn, tổ dân phố 
 

 
 
 

 

 

Kính gửi:   

- Công an thành phố; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- UBND các xã, phường. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại văn bản số 9388/UBND-

KGVX ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v điều chỉnh việc thực hiện 

Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. 

UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo các phòng ban liên quan và Chủ tịch 

UBND các xã, phường triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 07/9/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa, văn bản số 5869/UBND-VP ngày 07/9/2021, văn bản số 

5900/UBND-VP ngày 08/9/2021 và văn bản số 6005/HD-UBND-QLĐT ngày 

12/9/2021 của UBND thành phố Nha Trang kể từ 00 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 cho 

đến khi có thông báo mới (trong đó tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế người dân ra 

khỏi nhà kể từ lúc 19 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 00 phút ngày hôm sau). 

2. Điều chỉnh một phần và bổ sung nội dung đối với thôn, tổ dân phố “vùng 

vàng và vùng xanh” 

a) Người dân được đi tập thể dục ngoài trời, tại các công viên; tập luyện 

quần vợt, golf (trong vùng xanh ở cơ sở dịch vụ du lịch được phép hoạt động). 

- Người dân được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh 

ăn uống trong địa giới hành chính cấp xã.  

- Người dân được phép đi mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết theo Thẻ (03 ngày/lần) và theo khu vực quy định trên Thẻ. 

b) Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ và sửa chữa điện-nước, 

viễn thông, xe máy, xe ô tô, dịch vụ cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa được hoạt 

động với điều kiện chủ cơ sở, cửa hàng đăng ký (theo mẫu 02 kèm theo) và được 

UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Trong đó, người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở phải đeo khẩu 

trang, tấm kính chắn giọt bắn, có dây giăng, vạch kẻ luồng ra/vào, có bàn trung 

gian giao/nhận hàng, có giấy xác nhận của chủ cơ sở/cửa hàng, giấy chứng nhận 

xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc 

xin ngừa Covid-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh 

Covid–19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.  
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3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường; các tổ chức chính trị-xã hội; 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở giáo dục đào tạo, dạy 

nghề,…trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc 

tầm soát xét nghiệm cộng đồng tại cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo số 8692/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa. 

4. Giao Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.  

Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại Khu vực 

Quốc Lộ 1A, Ngã ba xã Vĩnh Lương (tiếp giáp với Thị xã Ninh Hoà), chốt Nguyễn 

Tất Thành (chân đèo Cù Hin), đường Tỉnh lộ 3 (giáp ranh xã Suối Cát, huyện Cam 

Lâm) và các chốt kiểm soát đảm bảo ANTT tại Cảng cá Hòn Rớ. 

5. Giao Phòng Quản lý đô thị tiếp tục chỉ đạo các Tổ liên ngành kiểm tra xử 

lý tình hình trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; phối hợp với UBND các xã, 

phường kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh 

doanh buôn bán, họp chợ tạm trái phép và việc chấp hành các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 của người dân trên địa bàn thành phố.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng trên địa bàn 

thành phố theo Hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

6. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường xây dựng phương án đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn, chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp lại các chốt/trạm kiểm 

soát trong địa bàn quản lý, bảo đảm các biện pháp quản lý chặt chẽ “vùng đỏ, vùng 

cam”, nới lỏng giãn cách xã hội tại “vùng xanh, vùng vàng”. Tăng cường công tác 

tuyên truyền để nhân dân hiểu, chấp hành, đồng thời tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.  

Tổ chức kiểm tra trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, kiên quyết xử lý 

tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán, họp chợ 

tạm trái phép; kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

của các hộ kinh doanh, các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. 

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

và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có khó 

khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố đề xuất 

UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận:  (VBĐT)                                                              

- Như trên;                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH (báo cáo);   

- BCĐ phòng chống dịch bệnh tỉnh; 

- Công an tỉnh;           

- Sở Thông tin Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Các phòng, ban thuộc TP; 

- Thành viên BCĐ PC dịch ở người TP; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                     Nguyễn Sỹ Khánh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

       ……. , ngày ... tháng... năm 2021 

BẢN CAM KẾT
1
 

THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CÁC CỬA HÀNG 

KINH DOANH SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 

VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP, CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

Họ và tên đại diện hộ kinh doanh/cửa hàng:.......................................................... 

Ngày tháng năm sinh:.......................... Giới tính.................... Quốc tịch........... 

Số điện thoại:......................................................................................................... 

Hiện nay, tôi đang kinh doanh tại thôn, tổ dân phố “vùng xanh”/ “vùng vàng” (ghi 

rõ địa chỉ số nhà, đường, thôn/tổ)…………………………………………….... 

Mặt hàng kinh doanh: …………………………………………………………. 

Số lao động làm việc tại địa điểm kinh doanh: …. lao động. 

Stt Họ và tên Số điện 

thoại 

Địa chỉ thường 

trú 

Vùng 

xanh 

Vùng 

vàng 

1 Nguyễn Văn A ……. …… X  

2 Nguyễn Thị B ……. ……  X 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, tôi xin cam kết 

thực hiện nghiêm các các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, như sau: 

- Chỉ bán mang về. 

- Người bán hàng, làm việc tại các cửa hàng, cơ sở phải đeo khẩu trang, tấm 

kính chắn giọt bắn, có dây giăng, vạch kẻ luồng ra/vào, có bàn trung gian 

giao/nhận hàng. 

- Có giấy xác nhận của chủ cơ sở/cửa hàng, giấy chứng nhận xét nghiệm kết 

quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vắc xin ngừa Covid-

19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh Covid–19 và hoàn 

thành thời gian cách ly theo quy định.  

Và sẽ tạm dừng ngay việc kinh doanh trong trường hợp thôn, tổ dân phố tôi 

đang kinh doanh không còn trạng thái “vùng xanh”/“vùng vàng”. Nếu vi phạm tôi 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND xã, phường…..và trước pháp luật. 

Bản cam kết làm thành 02 bản, người kinh doanh giữ 01 bản, UBND xã, 

phường……….. giữ 01 bản./. 

 CHỦ TỊCH UBND 

XÃ, PHƯỜNG 

(ký tên và đóng dấu) 

 NGƯỜI CAM KẾT 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

                                                           
1
 Mẫu kèm theo văn bản số 6510/UBND-VP ngày 23/9/2021 của UBND thành phố Nha Trang. 

MẪU 

SỐ 02 
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