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Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- UBND thành phố Nha Trang. 

     
 

 Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh, 

tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Nha Trang có chiều hướng 

giảm, nhưng lại phát hiện một số ca mới trong cộng đồng, chưa xác định rõ 

nguồn lây, dẫn tới nguy cơ có thể phức tạp trong thời gian tới. 

Triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 

29/08/2021 với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh ở người của 

tỉnh và thành phố Nha Trang; để nhanh chóng cách ly các trường hợp nghi 

nhiễm, nhiễm Covid – 19, các trường hợp tiếp xúc gần có liên quan ra khỏi cộng 

đồng theo quy định và để nhận diện rõ tình hình dịch bệnh ở thành phố Nha 

Trang, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh khẩn trương 

xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến dịch lấy mẫu tầm soát để phòng chống dịch 

bệnh Covid -19 đối với địa bàn thành phố Nha Trang. 

2. Yêu cầu người dân thành phố Nha Trang tuyệt đối không ra khỏi nhà từ 

15 giờ 00 ngày 29/8/2021 (Chủ nhật) đến 06 giờ 00 ngày 30/8/2021 (thứ hai) để 

triển khai Chiến dịch từ 15 giờ 00 đến 20 giờ 00 ngày 29/8/2021 (có thể kéo dài 

thời gian ở những địa bàn phức tạp). 

3. Giao UBND thành phố Nha Trang khẩn trương chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan chức năng liên quan xây dựng và triển khai Chiến dịch nêu trên, 

đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm tầm soát đối với 100% hộ dân còn lại chưa thực 

hiện lấy mẫu trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đối với 04 xã, phường đang 

thực hiện cách ly y tế (Vĩnh Lương, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường) và 

các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của thành phố 

đang triển khai từ ngày 29/8/2021 thì tiếp tục triển khai hoàn thành trong ngày 

29/08/2021. 

V/v triển khai Chiến dịch tổng tầm 

soát cộng đồng tại TP Nha Trang 
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4. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao  

động, tổ chức, cá nhân cứu trợ, phóng viên, nhà báo và toàn bộ người dân ở yên 

trong nhà, tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian triển khai Chiến dịch; 

phối hợp với lực lượng y tế để lấy mẫu tầm soát cộng đồng theo kế hoạch cụ thể 

của thành phố Nha Trang./. 

 

Nơi nhận:                   CHỦ TỊCH 
- Như trên (VBĐT); 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch  

  bệnh Covid – 19 tỉnh Khánh Hòa; 

- Bí thư Thành ủy Nha Trang; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, NN, HN.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 
 

           Nguyễn Tấn Tuân 
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