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Kết luận của đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
 

 

  

 

Ngày 19/01/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị 

trấn về công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó 

Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện có 

đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Ngô Đức 

Hoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành 

viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có 

các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, thành viên BCĐ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn. 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các ngành, các địa phương và ý 

kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện có diễn biến mới, 

xuất hiện nhiều ổ dịch trên địa bàn các xã, thị trấn (20/20 xã, thị trấn đều có dịch). 

Số ca mắc Covid-19 bình quân ghi nhận 15 -20 ca/ngày. Các cấp, các ngành đã tập 

trung cao độ, chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát 

hiện, truy vết, cách ly, điều trị kịp thời F0, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng. 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, đến nay đã cơ bản hoàn 

thành tiêm vắc xin mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12 đến 17 

tuổi; tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát.  

Trước tình hình trên, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần, lượng người 

từ các tỉnh, thành phố, nhất là Thủ đô Hà Nội trở về huyện rất lớn nguy cơ mang 

theo dịch bệnh; UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, các ngành và Thông báo kết luận 

số 07/TB-UBND ngày 12/01/2022 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung vào: 

- Tình hình, diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, tuyên 

truyền nâng cao ý thức người dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng, nhất là 

việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế. 
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- Tuyên truyền để người dân vận động người thân từ các tỉnh, thành phố khác 

về quê trong dịp Tết Nguyên đán chấp hành nghiêm quy định về khai báo y tế và tự 

nguyện test nhanh tại Trạm Y tế trước khi về nhà. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế 

hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới, 

khuyến khích tổ chức bằng hình thức trực tuyến. 

- Tuyên truyền, vận động người dân không tổ chức các hoạt động tập trung 

đông người; các lễ cưới chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, thay việc mời khách 

dự tiệc bằng hình thức báo hỷ; tổ chức lễ tang với quy mô nhỏ gọn và cam kết thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu trong 

việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Về truy vết, test nhanh sàng lọc: 

- Tiếp tục thưc hiện nghiêm phương châm truy vết thần tốc: việc xác định ca 

bệnh và truy vết F1 thực hiện theo Công văn số 11042/BYT-DT ngày 29/12/2021 

của Bộ Y tế V/v điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19. Để lường đón, ngăn 

chặn nguy cơ ca bệnh lây nhiễm ra cộng đồng, các xã, thị trấn có thể truy vết, xác 

định F1 theo hướng cao hơn so với Công văn số 11042/BYT-DT ngày 29/12/2021 

của Bộ Y tế.  

- Khi đã xác định được các trường hợp F1 thì tiến hành lấy mẫu test nhanh 

ngay để sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các đối tượng có liên quan khác 

có nhu cầu test sàng lọc thì phải tự chi trả kinh phí theo quy định. 

4. Về quản lý cách ly, phong tỏa: 

- Khi xuất hiện các ca nhiễm Covid-19, trên cơ sở kết quả truy vết và test 

sàng lọc, BCĐ các xã, thị trấn tổ chức đánh giá thật chính xác các yếu tố nguy cơ và 

đề xuất UBND huyện quyết định phong tỏa hẹp nhất có thể theo phạm vi từng hộ 

gia đình nhưng phải quản lý nghiêm ngặt, chặt chẽ; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến 

đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện việc cách ly y tế tại nhà đối với các F1 đủ điều kiện theo Hướng 

dẫn số 2613/SYT-NVY ngày 22/12/2021 của Sở Y tế. 

- Đối với người nhập cảnh vào địa bàn thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời 

số 80/HD-SYT ngày 14/01/2022 V/v cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối 

với người nhập cảnh vào tỉnh Nam Định. 

- Đối với người đến, đi về từ các tỉnh, thành phố khác yêu cầu phải khai báo 

y tế (bắt buộc) và khuyến khích test nhanh ngay tại trạm y tế trước khi về nhà, 

đồng thời khuyến khích test lần 2 vào ngày thứ 4 và lần 3 vào ngày thứ 7 tính từ 

ngày đến/về địa phương. 

+ Người đến, đi về từ khu vực có cấp độ dịch 3 (vùng cam) thực hiện tự theo 

dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác và tuân thủ các điều kiện về tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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+ Người đến, đi về từ khu vực có cấp độ dịch 4 (vùng đỏ) đã tiêm đủ 2 mũi 

vắc xin thì cách ly y tế tại nhà 7 ngày. 

+ Người đến, đi về từ khu vực có cấp độ dịch 4 (vùng đỏ) chưa tiêm đủ 2 

mũi vắc xin hoặc đã tiêm mũi 2 nhưng chưa đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm thì cách ly 

y tế tại nhà 14 ngày. 

5. Về công tác thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) 

- Các xã, thị trấn thực hiện cách ly tại nhà các trường hợp F0 không triệu 

chứng theo Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định v/v thực hiện quản lý chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn 

tỉnh Nam Định và Hướng dẫn số 2685/HD-SYT ngày 30/12/2021 của Sở Y tế v/v 

quản lý điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định đảm bảo 

quản lý, giám sát nghiêm ngặt, thường xuyên, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế 

sớm nhất, được theo dõi, chăm sóc y tế và được dùng thuốc điều trị đầy đủ. 

- Các xã, thị trấn thành lập Tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà 

(Tổ trưởng là cán bộ Trạm y tế cấp xã, huy động sự tham gia của các đoàn thể, các 

tình nguyện viên) để thường xuyên theo dõi sức khỏe, phát thuốc điều trị, xử lý các 

tình huống liên quan đến sức khỏe F0. 

6. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch như: 

- Tạm dừng tổ chức các lễ hội xuân theo Công văn số 23/UBND-VP7 ngày 

17/01/2022 của UBND tỉnh Nam Định; không tổ chức các sự kiện tập trung đông 

người khi không cần thiết. 

- Tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán Bar, xông hơi, 

massage, cà phê, cơ sở làm đẹp, spa; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy 

cập internet công cộng; các quán ăn uống, giải khát vỉa hè, bia hơi... 

- Tạm dừng tổ chức các giải thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, cơ sở 

dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như phòng tập gym, yoga, câu lạc bộ thể hình, 

aerobic,... 

- Các cửa hàng, nhà hàng ăn uống chỉ được phục vụ tối đa 20 người cùng 

một thời điểm trong cùng một phòng. 

- Tạm dừng các hội nghị, hội thảo chưa cần thiết; trường hợp cần thiết tổ 

chức phải đảm bảo quy mô tối đa 30 người và thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch. 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD khác, các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng 

tạp hóa… tiếp tục hoạt động song phải xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch 

phòng chống dịch và phải tiếp tục thực hiện việc xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 

25% số người lao đông/tuần theo quy định và báo cáo kết quả về Phòng y tế 

huyện tổng hợp. 

7. Về việc đi học của học sinh: Các trường THCS, THPT, chỉ tạm dừng học 

trực tiếp đối với các lớp có F0. Đối với các trường Tiểu học, Mầm non khi xuất hiện 
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F0 phải tổ chức truy vết thật kỹ, đánh giá thật chính xác các yếu tố nguy cơ để quyết 

định phương án xử lý cụ thể. 

8. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, khẩn trương tổ chức tiêm ngay tại nhà cho 

những người chưa được tiêm đủ vắc xin vì lý do sức khỏe không thể đến các điểm 

tiêm tập trung đảm bảo hoàn thành trước 25/01/2022; tiêm vét mũi 2 cho trẻ em từ 

12-17 tuổi xong trước ngày 22/01/2022; tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên 

xong trong Quý I/2022. Tổng hợp danh sách, tổ chức ký cam kết, xây dựng kế 

hoạch để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi có hướng dẫn, chỉ 

đạo của Bộ Y tế. 

9. Trung tâm Y tế huyện:  

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện thiết lập Trạm y tế lưu động theo 

Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế đối với những xã, thị 

trấn có nhiều F0 cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Thường xuyên hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thưc hiện tại cơ sở. Chuẩn bị các trang thiết bị, 

vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch; sẵn sàng chi viện, hỗ trợ 

cho các địa phương về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế khi tình hình dịch bệnh 

diễn biến phức tạp.  

- Khẩn trương hoàn thiện khu cách ly, điều trị F0 tại Trung tâm Y tế dự 

phòng đảm bảo năng lực thu dung khoảng 150 người. 

- Chỉ đạo tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 

tại nhà cho đối tượng sức khỏe yếu không thể đến điểm tiêm tập trung, đảm bảo 

không bỏ sót người đủ điều kiện tiêm mà không được tiêm vắc xin. 

10. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn, tổ Covid cộng đồng  

tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu trên địa bàn; kiểm soát chặt 

chẽ người về từ các địa phương khác, nhất là các địa phương có số ca mắc Covid-

19 cao và các địa bàn cấp độ 3, 4. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là các trường hợp khai báo không 

trung thực, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

11. Ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục duy trì 2 khu cách ly tập trung của 

huyện tại xã Thọ Nghiệp và Nhà thi đấu đa năng huyện. Khẩn trương phối hợp với 

các địa phương và các cơ quan liên quan của huyện để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ cho các đối tượng F1 trong năm 2021. 

12. Phòng Y tế, Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp tham mưu các 

văn bản chỉ đạo phòng chống dịch; các quyết định cách ly phong tỏa, kết thúc cách 

ly phong tỏa; thành lập các trạm y tế lưu động khi cần thiết đảm bảo chính xác, kịp 

thời; thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo BCĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy, 

UBND huyện, BCĐ huyện theo quy định. 

Đề nghị các đ/c Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm KTKT, Huyện ủy viên, 

thành viên BCĐ huyện phụ trách các xã, thị trấn dành thời gian xuống cơ sở chỉ 

đạo, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống dịch nhất là trong dịp Tết nguyên 
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đán, giúp các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo cho 

nhân dân đón Tết vui Xuân an toàn. 

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện 

tại Hội nghị ngày 19/01/2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Văn Minh 
 


