
      ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ NHA TRANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Số:  4757  /UBND-VP Nha Trang, ngày   21  tháng  7  năm 2021. 

V/v tạm dừng hoạt động kinh doanh 

tại gian hàng tươi sống và chợ 

truyền thống thuộc Chợ Đầm. 

        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 Nha Trang nhận được Thông báo số 2056/TB-KSBT ngày 

20/7/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa Thông báo khẩn số 18 

về việc tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa 

bàn tỉnh. Hiện nay, tại gian hàng tươi sống chợ Đầm - Nha Trang đã có 01 ca 

dương tính với SARS-CoV-2. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm  

Covid-19, UBND thành phố Nha Trang thông báo: 

1. Tạm dừng hoạt động kinh doanh tại gian hàng tươi sống và chợ 

truyền thống thuộc Chợ Đầm - Nha Trang kể từ 10 giờ 00 ngày 21/7/2021 cho 

đến khi có thông báo mới.  

Riêng chợ nông sản (chợ đầu mối) thuộc chợ Đầm - Nha Trang vẫn hoạt 

động để đảm bảo việc cung cấp hàng hóa, lương thực cho các chợ khác cung ứng 

hoạt động kinh doanh phục vụ nhân dân, nhưng phải thực hiện nghiêm Kế hoạch 

kiểm soát phòng chống dịch đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt tại 

Công văn số 4730/UBND-VP ngày 20/7/2021. 

2. Giao Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh: 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan  thực hiện việc tạm 

dừng hoạt động kinh doanh tại gian hàng tươi sống và chợ truyền thống thuộc Chợ 

Đầm - Nha Trang. 

- Làm việc với Ban quản lý chợ để niêm yết thông báo bằng văn bản, thông 

báo trên loa truyền thanh tại chợ Đầm cho các hộ kinh doanh tại gian hàng tươi 

sống và chợ truyền thống thuộc Chợ Đầm được biết việc tạm dừng hoạt động kinh 

thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

3. Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Đội Thanh niên xung kích:  

Cử lực lượng và bố trí phương tiện phối hợp, hỗ trợ UBND phường Vạn 

Thạnh thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại gian hàng tươi sống và 

chợ truyền thống thuộc Chợ Đầm. 

4. Phòng Kinh tế: 

Chủ động phối hợp với UBND phường Vạn Thạnh, phường Xương Huân có 

phương án điều phối cho người dân tại các địa phương đi mua sắm tại chợ Đầm 
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chuyển sang đi chợ, siêu thị khác gần nhất để đảm bảo thuận tiện trong việc đi chợ 

mua lương thực, thực phẩm cho người dân. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: 

Cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn để kịp thời nắm bắt 

thông tin và có nội dung  tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp 

đến toàn thể nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và vận động người 

dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm những biện pháp phòng, chống dịch. 

6. Phòng Y tế: 

Phối hợp Trung tâm Y tế nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh; Căn cứ vào 

chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, các cơ 

quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường chủ động tham mưu việc ứng phó 

tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố kịp thời.  

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:                                                                

- Như trên (VBĐT);                                                                                                                                     

- UBND tỉnh KH;                   

- Sở Y tế tỉnh KH; 

- Các sở, ban, ngành, thuộc tỉnh,  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, công ty,  

   đơn vị đóng trên địa bàn thành phố; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội TP; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Công ty TNHH MTV chợ Đầm; 

- Các Đồn Biên phòng trên địa bàn TP;                                          

- Ban QL các chợ; 

- Trang Thông tin điện tử TP;     

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 

     

 

 

 

 

                   Nguyễn Sỹ Khánh 
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