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THÔNG BÁO 

Kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố  

Nam Định tại cuộc họp ngày 18/12/2021 
 

Ngày 18/12/2021, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tổ chức 

cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ, Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp, cùng tham dự 

họp có đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch 

UBND thành phố; các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị: Công an, Ban chỉ huy 

Quân sự, phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Lao 

động Thương binh Xã hội, Y tế, Trung tâm y tế thành phố, Trung tâm phát triển 

cụm công nghiệp, Ban quản lý chợ, Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Sau khi 

nghe ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Công tác quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 850/UBND-

VP7 ngày 03/11/2021 và chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 

1528/UBND-VX ngày 03/11/2021. 

- Lực lượng Công an; Y tế; cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố; Tổ Covid cộng 

đồng, các cấp hội, đoàn thể tăng cường kiểm tra, nắm chắc di biến động nhân khẩu 

trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo 

quy định. Rà soát, yêu cầu các hộ gia đình thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch theo cam kết đã ký. 

- Các phường, xã căn cứ cấp độ dịch của từng địa phương nơi công dân lưu 

trú trở về thành phố để triển khai phù hợp. 

2. Công tác cách ly y tế 

- Tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 theo hướng dẫn, phân loại 

của ngành y tế, nhưng phải đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch, thực hiện 

nghiêm việc “ở nguyên tại nhà” và cam kết với chính quyền địa phương. UBND các 

phường, xã kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà, nếu không đủ điều kiện theo quy định 

thì yêu cầu thực hiện cách ly tập trung. Đối với các địa điểm có người cách ly tại 

nhà, UBND các phường xã thực hiện treo biển theo quy định. Tổ Covid-19 cộng 

đồng, các cấp hội, đoàn thể cùng nhân dân tham gia giám sát, quản lý chặt chẽ việc 

thực hiện cách ly tại nhà. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm về các 

trường hợp cách ly tại nhà và trong vùng thiết lập cách ly y tế. 

- Niêm yết công khai Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về 

công tác phòng chống dịch (tại điểm có đối tượng cách ly tại nhà, tại các điểm 

công cộng trên địa bàn tổ dân phố, phường, xã…) 
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- Huy động các cấp hội, đoàn thể, nhân dân tham gia đảm bảo nhu yếu phẩm 

cho người ở khu vực cách ly y tế. 

- UBND các phường, xã chỉ đạo lực lượng Y tế sẵn sàng làm nhiệm vụ (24/24 

giờ) đáp ứng nhu cầu về y tế của người dân tại vùng cách ly y tế và các trường hợp 

đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. 

3. Công tác tiêm chủng 

3.1. Ngành Y tế, UBND các phường, xã triển khai, hoàn thành tiêm mũi 2 cho 

người dân trên 18 tuổi trước ngày 21/12/2021.  

3.2. Giao Phòng Y tế chủ trì cùng Trung tâm Y tế thành phố bố trí ít nhất 01 

điểm tiêm phục vụ tiêm cho nhân dân trên địa bàn chưa được tiêm chủng phòng 

Covid-19 (kể cả Mũi 1 và Mũi 2) sau khi thành phố hoàn thành tiêm chủng toàn 

dân Mũi 2. Chuẩn bị đầy đủ số lượng, chủng loại Vắc xin để thực hiện tiêm chủng. 

Các phường, xã tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động 

công dân đến tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia 

đình và xã hội. 

3.3. Văn phòng HĐND-UBND, Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục - Đào tạo 

thành phố tiếp tục tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 

dưới 18 tuổi theo Kế hoạch. 

4. Công tác xét nghiệm 

- Ngành Y tế, UBND các phường xã, Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp 

thành phố tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tầm soát Covid-19 theo các Văn 

bản UBND thành phố đã chỉ đạo. 

- Khuyến khích người dân chủ động tự Test nhanh kháng nguyên với SARS-

CoV-2. 

5. UBND các phường, xã báo cáo kết quả về phòng Y tế thành phố trước 

ngày 23/12/2021, phòng Y tế thành phố tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước 

ngày 26/12/2021 việc lựa chọn địa điểm bố trí Trạm y tế lưu động, Xây dựng Kế 

hoạch triển khai mô hình (Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y 

tế)(1). 

6. Công an thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 thành phố bộ Hỏi đáp về “Quy định của pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm 

liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19”, hoàn thành trước ngày 23/12/2021. 

7. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức… trên địa bàn 

thành phố 

7.1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị. 

7.2. UBND các phường xã có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng Kế hoạch, đồng thời kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về 

UBND thành phố trước ngày 31/12/2021. 

                                           
1 Thông báo số 448/TB-UBND ngày 26/11/2021; Thông báo số 463/UBND ngày 04/12/2021 của UBND thành phố. 
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7.3. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức… trên 

địa bàn thành phố, tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, công nhân viên… tại đơn vị nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện 

nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ y tế. 

8. Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 251/TB-

UBND ngày 21/11/2021 và Văn bản số 1622/UBND-VX ngày 22/11/2021 của 

UBND thành phố. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường học 

trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch tại đơn vị mình, đặc biệt là việc quản lý, không để các 

trường học và học sinh tại các vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng tổ chức dạy học và 

tham gia học trực tiếp. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định. 

10. Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên 

truyền qua hệ thống loa truyền thanh phường, xã và xe lưu động của công an, trên 

Cổng thôn tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook, đặc biệt là Zalo nhóm Tổ dân 

phố, khu dân cư...) về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để 

người dân nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm với chính mình, với gia đình và 

cộng đồng trong việc phòng, chống dịch. 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 người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K, nhất là việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người; vận động nhân dân 

giảm quy mô tổ chức đám cưới, đám tang, đám giỗ; không mời người từ các tỉnh, 

thành phố khác, huyện, thành phố khác tham dự. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải 

gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP;  

- Các đơn vị dự họp;  

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;  

- UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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