
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIAO THỦY 
 

Số: 13/UBND-VP 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Giao Thủy, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

 

           Kính gửi: 

        - Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn; 

        - Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn. 
       

  

 Ngày 06 tháng 01 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện 

Giao Thuỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện năm 2021. Hội nghị đã đánh giá tổng quan kết quả công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 năm 2021, đánh giá các ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác 

phòng, chống dịch. Trong thời gian vừa qua, với điều kiện của ngành y tế, đặc biệt là y 

tế cơ sở còn rất nhiều hạn chế, khó khăn; một bộ phận người dân trên địa bàn huyện còn 

chủ quan, lơ là, chưa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Còn có 

lúc, có nơi công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành còn thiếu quyết liệt, có 

dấu hiệu bị chững lại trong những tháng cuối năm. Nhưng bước đầu có thể nói với sự 

chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn huyện đã có những thành quả nhất định, dịch bệnh trên địa bàn huyện 

vẫn trong tầm kiểm soát. Huyện ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là lực lượng y tế, 

công an, quân sự, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… 

 Thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó 

lường, nhất là việc biến thể mới Omicron đã lây nhiễm ở Việt Nam và trong dịp tết cổ 

truyền người dân từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương thăm thân, nghỉ tết 

nhiều, do vậy nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. Để tiếp tục đẩy lùi và chiến 

thắng dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị 

trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu 

trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả 

các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng Chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, 

ngành Trung ương; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19”; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chỉ đạo của Huyện 
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uỷ, UBND huyện theo tinh thần chủ động, linh hoạt, bản lĩnh, hiệu quả trong 

xử lý mọi tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. 

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19, Chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt là 

công tác thu dung, điều trị người nhiễm COVID-19 trên địa bàn. 

 3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-

UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Chỉ thị số 08-CT/HU 

ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc tổ chức tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội; dừng các hoạt động tập trung đông 

người không cần thiết. 

 4. Tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ 

chức lực lượng phòng, chống dịch thường trực 24/24 giờ bảo đảm xử lý kịp thời các 

tình huống xảy ra. Thường xuyên đánh giá, cập nhật cấp độ dịch theo quy mô xã, thị 

trấn để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch. 

 5. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng công an, các xã, thị 

trấn, Tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân 

khẩu trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ người về từ địa phương khác, nhất là các địa 

phương có số ca mắc tăng cao trong thời gian qua và địa bàn có dịch cấp độ 3 (vùng 

cam), cấp độ 4 (vùng đỏ); Yêu cầu người đến, trở về từ tỉnh, thành phố khác phải khai 

báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, khuyến khích 

các trường hợp này thực hiện test nhanh COVID-19 trước khi về nhà. 

 6. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 

định phòng, chống dịch, nhất là nơi tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, 

chợ dân sinh, siêu thị,... trước, trong và sau tết Nguyên đán. 

 7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ thống 

loa truyền thanh để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, có trách nhiệm với chính 

bản thân, gia đình và cộng đồng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác 

ngay cả khi đã tiêm đủ 02 mũi và mũi thứ 3 vắc xin phòng COVID-19; chủ động 

thực hiện 5K, tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nhất là khi có các triệu trứng ho, 

sốt, khó thở, mất vị giác... hoặc khi đi về từ vùng dịch, tỉnh ngoài; Công khai rộng rãi 

thông tin dịch tễ của các trường hợp F0 để nhân dân biết, ai tiếp xúc gần chủ động 

khai báo với chính quyền địa phương, cơ sở y tế. Tuyên truyền, vận động người dân 

không tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhất là vào dịp cuối năm, tết 

Nguyên đán, đám cưới, đám giỗ... vận động các hộ gia đình có người thân ở các địa 

phương khác không nên trở về địa phương khi tình hình dịch bệnh chưa được khống 
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chế. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

 8. UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà 

để triển khai ký cam kết với các hộ dân trong việc kịp thời khai báo y tế đối với các 

trường hợp người thân từ tỉnh khác về địa phương, cư trú tại gia đình và việc không tụ 

tập đông người trong dịp cuối năm để phòng, chống dịch. Tuyên truyền, hướng dẫn 

các hộ dân chủ động rà soát các điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế để chuẩn bị 

sẵn sàng phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà trong trường hợp gia đình có người bị 

nhiễm COVID-19. 

 9. Triển khai kế hoạch áp dụng việc cách ly, điều trị tại nhà đối với các trường 

hợp F0 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng (bắt đầu thực hiện từ ngày 

10/01/2022). Trung tâm Y tế huyện, phòng Y tế hướng dẫn cụ thể các địa phương 

triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn số 2685/HD-SYT ngày 30/12/2021 của Sở 

Y tế tỉnh Nam Định. 

 Các xã, thị trấn tổ chức thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 

tại nhà với lực lượng nòng cốt là các Hội đoàn thể và lực lượng giáo viên để phối 

hợp với cán bộ y tế và Tổ COVID cộng đồng theo dõi, giám sát, hỗ trợ thông tin đối 

với các trường hợp F0 điều trị tại nhà. 

 Cùng với sự hỗ trợ của huyện, các xã, thị trấn chủ động huy động nguồn lực từ 

ngân sách địa phương và nguồn lực xã hội hóa để phục vụ công tác xét nghiệm, điều 

trị F0 tại nhà trên địa bàn. 

 UBND huyện yêu cầu cấp uỷ đảng, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng, chống 

dịch COVID-19 các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị 

trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; (Để b/c) 

- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện; 

- Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Doãn Quang Hùng 
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