UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 25 tháng 03 năm 2020

Số: 1947 /UBND-YT
V/v tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh CoVid-19
trên địa bàn thành phố.

Kính gửi:
- Các đơn vị, phòng, ban thành phố;
- Các tổ chức đoàn thể 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 của các đơn vị, địa phương và
tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố trong thời gian vừa qua; Tuy nhiên
hiện nay tình hình dịch bệnh CoVid-19 trên thế giới và trong nước đang có chiều
hướng diễn biến phức tạp, số lượng người Việt Nam ở nước ngoài về rất đông
và số ca nhiễm CoVid-19 cũng đã phân bổ ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước;
UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và chủ tịch
UBND các xã, phường cần tăng cường hơn nữa thực hiện các văn bản của thành
phố đã ban hành trong thời gian qua và khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ
quan:
- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh dịch Covid-19 cá nhân
theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay thường
xuyên trong giờ làm việc…đồng thời hạn chế việc đi du lịch, thăm thân, công
việc…ở nước ngoài và các vùng miền đang có dịch bệnh lưu hành trong nước.
- Đối với các trường hợp đi du lịch, thăm thân, công việc… ở nước ngoài
và các vùng miền đang có dịch bệnh lưu hành trong nước … sau khi trở lại cơ
quan làm việc phải báo cáo và tự giác liên hệ Trạm Y tế địa phương để được
khai báo y tế và tư vấn sức khỏe, nghiêm túc thực hiện việc cách ly y tế nếu có.
- Hạn chế, kéo dãn hoặc rút ngắn tối đa các buổi hội họp…kể cả ngoài giờ
hành chính, ngày nghỉ trong 30 ngày (kể từ ngày 24/3/2020), trừ các trường
hợp cần thiết và để phục vụ cho công tác phòng chống, dịch bệnh.
- Tiếp tục tăng cường thực hiện các nội dung tại công văn số 1753/UBNDYT ngày 18/3/2020 về việc “Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố”; trong đó cần chú ý việc đeo khẩu
trang nơi công cộng; việc tổ chức phòng chống dịch bệnh CoVid-19 tại nơi làm
việc như: 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…
- Có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc
chức trách, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh được giao; không thực hiện việc
khai báo y tế địa phương khi đi du lịch, thăm thân, công việc…ở nước ngoài và

ở các vùng miền đang có dịch bệnh lưu hành trong nước về lại địa phương cư
trú, lưu trú, về lại cơ quan làm việc.
2. UBND các xã, phường:
- Ngoài việc thực hiện các nội dung trên, tiếp tục tăng cường công tác
quản lý địa bàn, kết hợp với các nguồn thông tin cung cấp từ các đơn vị chức
năng của thành phố, của người dân trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các thôn/tổ dân
phố tiếp tục phối hợp với lực lượng công an địa phương và các đoàn thể rà soát,
nắm chắc các trường hợp người nước ngoài; các kiều bào; công dân Việt Nam đi
du lịch, học tập, làm việc… nhập cảnh từ các nước về cư trú, lưu trú tại địa
phương chưa thực hiện cách ly y tế để kịp thời thông báo đến các đơn vị chức
năng tổ chức quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe của các công dân nêu trên và
chủ động phối hợp với ngành Y tế triển khai kịp thời phương án xử lý phù hợp,
đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố trong công tác phòng,
chống dịch bệnh CoVid-19.
- Tổ chức tuyên truyền vận động người dân nếu có người thân, người
nước ngoài từ các quốc gia ngoài nước trở về cư trú, lưu trú tại nhà phải tự giác
liên hệ Trạm y tế địa phương để khai báo y tế và tư vấn sức khỏe. Đối với các
trường hợp công dân đã hoàn thành cách ly y tế theo quy định, được cơ quan
chức năng cấp giấy xác nhận phải thông báo kịp thời đến địa phương (cán bộ,
công chức, viên chức, nhân viên phải báo cáo thêm với cơ quan công tác) để
giảm thiểu việc cơ quan đề nghị và địa phương phải tổ chức đến nhà điều tra
dịch tễ, tư vấn sức khỏe.
- Duy trì chế độ mở điện thoại của Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh ở người, Trưởng trạm Y tế địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh ở người địa phương để kịp thời giải quyết các tình
huống khẩn cấp về dịch bệnh CoVid-19.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức
đoàn thể chính trị - xã hội: phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, các đơn vị
liên quan và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động
các hộ gia đình, các đoàn viên, hội viên, các tổ chức tôn giáo tham gia phòng,
chống dịch bệnh CoVid-19 và thực hiện tiếp tục các nội dung trên của thành
phố.
UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và Chủ tịch
UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả việc
triển khai thực hiện và các khó khăn, vướng mắt về UBND thành phố (thông qua
phòng Y tế) trước ngày 03/4/2020 để xem xét, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- UBND tỉnh KH;
- Sở Y tế tỉnh KH;
- TT:TU, HĐND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Chủ tịch; Các Phó Chủ tịch TP;
- Lưu VT, Chương.
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