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Sáng ngày 30/12/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, 
Phó trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện chủ trì Hội 

nghị. Dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo các cơ quan: Công an, BCH Quân sự, 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự 
Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận như sau: 

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục có những 

diễn biến phức tạp, đặc biệt là từ giữa tháng 12 đến nay người dân từ nơi khác, 

nhất là các tỉnh, thành đang có dịch trở về địa phương ngày càng nhiều. Trong đó, 
nhiều người không tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch, không chủ 

động khai báo y tế và test Covid theo quy định trước khi trở về nhà… tiềm ẩn nguy 

cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Công tác tuyên truyền ở nhiều nơi có dấu 

hiệu trùng xuống, dẫn đến người dân dần có tâm lý chủ quan trước dịch bệnh. Các 
nguồn lực và vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch của huyện và các địa phương 
còn rất hạn hẹp trong khi dịch bùng phát đồng thời ở nhiều địa phương trong huyện 
làm cho công tác phòng chống dịch càng trở lên khó khăn.  

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Công tác thông tin, tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục bằng mọi hình thức, nhất là 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở về tình hình diễn biến của dịch bệnh; về chỉ đạo 

của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch bệnh để nâng cao nhận thức 

cho người dân, từ đó tự giác chấp hành và chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch, đồng thời vận động người thân và cộng đồng cùng thực hiện; yêu cầu 
tất cả người dân về từ các tỉnh, thành phố khác phải đến Trạm y tế để khai báo y tế 
(bắt buộc) và test ngay tại Trạm y tế trước khi về nhà, kinh phí test nhanh do người 

dân tự chi trả. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, nhất là 
không tập trung đông người, hạn chế di chuyển, tiếp xúc khi không có việc thực sự 

cần thiết, tự theo dõi sức khoẻ, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác… thì 
chủ động khai báo y tế để được tư vấn kịp thời. 
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- Vận động người dân tham gia giám sát, phát hiện, thông báo với chính 

quyền những người trở về từ nơi khác mà không tự giác khai báo y tế, các trường 

hợp F1, F2 không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

2. Về công tác truy vết, phân loại các đối tượng:  

Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn truy vết thần tốc, triệt để, 

xác định, phân loại các F1 theo Hướng dẫn 2613/SYT-NVY ngày 22/12/2021 của 

Sở Y tế tỉnh Nam Định; điều kiện cách ly tại nhà của các F1 theo Hướng dẫn 2035/ 
HD-SYT ngày 29/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định để áp dụng ngay các biện 

pháp cách ly phù hợp theo quy định.  

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các xóm, các tổ Covid cộng đồng phối hợp 

với lực lượng Công an bám sát địa bàn, rà soát, nắm chắc các di, biến động nhân, 
hộ khẩu; người trở về từ khu cách ly tập trung; người trở về từ những vùng có dịch, 
tổ chức phân loại để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

3. Về công tác xét nghiệm: Thực hiện test nhanh toàn bộ các trường hợp F1 

ngay sau khi phát hiện và các hộ dân trong khu cách ly, phong toả để sàng lọc, bóc 
tách F0 ra khỏi cộng đồng; các trường hợp còn lại người dân phải tự chi trả kinh 

phí. Đối với tiểu thương ở chợ, nhân viên các cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini… 
phải thực hiện nghiêm test xác suất hàng tuần 25%, trong tháng phải thực hiện test 

đủ 100%, kinh phí do người dân tự chi trả. 

4. Về phong toả và quản lý phong toả: Trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính 
xác các yếu tố dịch tễ để quyết định phong tỏa phạm vi hẹp nhất có thể. Đồng thời 

quản lý nghiêm ngặt khu cách ly phong tỏa theo phương châm nhà cách ly với nhà, 
người cách ly với người và yêu cầu người dân thực hiện nghiêm 5K trong phòng 
chống dịch bệnh. 

5. Về cách ly và giám sát người cách ly: Áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 

với các F1 có đủ điều kiện cách ly tại nhà theo Hướng dẫn số 2035/ HD-SYT ngày 
29/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định. Người trở về từ vùng dịch áp dụng văn 

bản số 850/UBND-VP7 ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định. BCĐ phòng 

chống dịch các xã, thị trấn tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ,nghiêm ngặt theo quy 
định các trường hợp cách ly tại nhà (gồm các F1, F2), tuyệt đối không để các 

trường hợp này ra khỏi nhà, đi lại, tiếp xúc tự do trong cộng đồng; kiên quyết xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

6. Về giải quyết chế độ chính sách: Giao các ngành Y tế, Quân sự, LĐ-
TB&XH căn cứ các văn bản qui định việc hỗ trợ cho các đối tượng F1 là người 

khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em… để hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ, đảm bảo mỗi người dân chỉ phải làm thủ tục 1 lần cho tất cả các 

chính sách được hưởng. 

Theo Công văn số 2192/SYT-KHTC ngày 17/11/2021 của Sở y tế tỉnh Nam 

Định qui định hỗ trợ tiền ăn đối với các trường hợp F0, F1 đến hết ngày 

31/12/2021, do vậy trong khi chưa có qui định mới, từ 01/01/2022, công dân cách 
ly, điều trị tại TTYT và các cơ sở cách ly tập trung của huyện thực hiện tạm nộp 

tiền ăn 80.000đ/công dân/ngày.  
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7. Về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân: Trung tâm Y tế huyện chuẩn 

bị các điều kiện để kích hoạt cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng tại 

Trung tâm Y tế huyện cơ sở tổ 18, thị trấn Xuân Trường đảm bảo chậm nhất 

10/01/2022 đi vào hoạt động. 

8. Về công tác tiêm chủng: Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với công suất tối 

đa; ưu tiên hoàn thành bao phủ vắc xin mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 12 tuổi trở 

lên đủ điều kiện tiêm chủng và tiêm vắc xin mũi 2 cho toàn bộ người dân đã tiêm 

mũi 1 đủ thời gian. Đối với những người có nhu cầu tiêm mà không thể đến điểm 

tiêm thì tổ chức đến tiêm tại nhà song, phải đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đồng 

thời triển khai tiêm ngay mũi 3 cho những người đủ điều kiện tiêm theo văn bản số 

2641/SYT-NVY ngày 24/12/2021 của sở Y tế tỉnh Nam Định.  

Trung tâm Y tế huyện định kỳ hàng tuần báo cáo số lượng vật tư y tế phòng, 

chống dịch về BCĐ huyện để chủ động trong việc mua sắm, huy động các nguồn 
lực phục vụ phòng, chống dịch. 

9. Công tác phối hợp: Phòng Y tế là đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan liên quan tham mưu BCĐ huyện trong công tác phòng chống dịch bệnh đảm 

bảo kịp thời, chính xác. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch; chủ động cập nhật hình hình 

báo cáo, tham mưu UBND huyện, BCĐ huyện. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại 

Hội nghị ngày 30/12/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này./. 
 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Thành viên BCĐ huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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