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THÔNG BÁO 

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

Nam Định tại hội nghị trực tuyến ngày 04/12/2021 
 

Ngày 04/12/2021, UBND thành phố Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến về 

công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại điểm cầu thành phố: 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 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 Kinh tế, phòng 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. Tại điểm cầu các phường xã có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, 

các đồng chí cán bộ, công chức liên quan. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các 

thành phần dự họp và ý kiến của các phường, xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 thành phố thống nhất kết luận, chỉ đạo một số nhiệm vụ, cụ thể 

như sau: 

Biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm thực hiện 

tốt các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các phường, xã, cộng 

đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Biểu dương ngành Y tế, Quân đội, Công 

an, UBND các phường, xã đã chủ động, quyết liệt, thực hiện bài bản, kịp thời các 

giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương. 

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; cần tiếp tục 

tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19; UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành 

phố yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 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, Thủ 

tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 

Ban chỉ đạo. 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. 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 mạng 

xã hội 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. 

3. Lực lượng Công an, y tế tích cực thực hiện công tác truy vết, nắm rõ thông 

tin dịch tễ, không để lọt các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh. 

- Lực lượng Công an truy vết, chuyển thông tin cho Trung tâm Y tế đánh giá. 

Đồng thời thông tin đến phường xã để phường, xã chỉ đạo Tổ dân phố, tổ Covid-19 

cộng đồng chuyển Thông báo yêu cầu công dân đó tự cách ly tại nơi lưu trú trong 

khi chờ kết quả xác định yếu tố dịch tễ. 

- Đối với công dân đến Trạm y tế khai báo y tế: Y tế phường, xã báo cáo Chủ 

tịch phường, xã gửi Công an thành phố để truy vết, Trung tâm Y tế đánh giá. Đồng 

thời yêu cầu người dân sau khi khai báo, phải ký cam kết tự cách ly ở nơi lưu trú 

chờ Trung tâm Y tế xác định yếu tố dịch tễ. 

- Trung tâm Y tế xây dựng bộ tiêu chí để phân loại, xã định các F1, F2. 

- Trung tâm Y tế thành phố khẩn trương hoàn thành việc đánh giá yếu tố dịch 

tễ, sau đó phản hồi kết quả về UBND phường để thông báo cho các trường hợp 

tiếp xúc với ca bệnh và triển khai các biện pháp tiếp theo. 

4. Lực lượng công an, UBND các xã, phường, tổ COVID cộng đồng: 

- Tiếp tục 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 có dịch cấp độ 3 (vùng cam), câp độ 4 (vùng 

đỏ); 

- Tăng cường công tác 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 cách ly theo quy định. 

5. Công tác quản lý cách ly y tế 

- Tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tâp trung đối các trường hợp tiếp xúc gần 

(F1) có nguy cơ cao. Tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp tiếp xúc gần 

(F1) có yếu tố dịch tễ nguy cơ thấp, người già yếu, bệnh lý nặng, trẻ nhỏ cần có 

người chăm sóc 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 bố trí 

căng dây, treo biển theo đúng 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. 

Trong 01 nhà có F1 và F2, thì trường hợp F2 thực hiện cách ly như F1. Chủ tịch 

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm về các trường hợp F1, F2 cách ly tại nhà. 

- Các phường, xã, Ban quản lý chợ phải chuẩn bị sẵn sơ đồ các chợ; chuẩn bị 

bản đồ chi tiết đến từng ngõ xóm, tổ dân phố trên địa bàn phường, xã để phục vụ 



truy vết, xác định phạm vi thiết lập vùng cách ly y tế. 

- Khi phát hiện ca bệnh trên địa bàn, UBND các phường, xã chủ động mở 

rộng vùng tạm thiết lập cách ly y tế để xét nghiệm tầm soát, căn cứ kết quả tầm 

soát để xác định thiết lập vùng cách ly y tế.  

- Công an thành phố, các phường, xã chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các biện 

pháp phòng, chống dịch trong vùng thiết lập cách ly y tế; yêu cầu gia đình cách ly 

với gia đình, người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở đó”; quản lý, giám sát chặt chẽ việc 

khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà theo quy định. Phát huy vai trò quản lý, giám sát 

của Tổ COVID-19 cộng đồng. 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm 

chéo, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- UBND các phường, xã tổ chức thực hiện ngay việc rà soát các điều kiện 

thực hiện cách ly tại nhà đối với tất cả các hộ gia đình (điều kiện thực hiện cách ly 

theo Văn bản số 5599 ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế), lập danh sách chi tiết hộ gia 

đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà đối với F1 để theo dõi, chủ động phương án 

cách ly F1 tại nhà khi cần thiết. Hoàn thành trước 08/12/2021, đồng thời tổng 

hợp số lượng hộ gia đình có đủ điều kiện cách ly tại nhà đối với F1 gửi phòng Y tế 

thành phố để tổng hợp báo cáo UBND thành phố (có phụ biểu kèm theo thông báo 

này). 

6. Công tác xét nghiệm 

- Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về việc tổ 

chức xét nghiệm đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm và nhanh chóng bóc tách F0 

ra khỏi cộng đồng.  

- Các đơn vị chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách và nguồn lực xã hội 

hóa để phục vụ công tác xét nghiệm trên địa bàn. 

- Các phường, xã chủ động rà soát, xác định các điểm nguy cơ cao, tiến hành 

xét nghiệm tầm soát Covid-19, đặc biệt là tầm soát tại các chợ, siêu thị, quán ăn, 

khu chung cư cũ, nơi tập trung đông người... 

- Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, UBND các phường, xã yêu cầu các 

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ thực hiện xét nghiệm tầm soát 

theo đúng chỉ đạo của tỉnh và thành phố 

7. Công tác thu dung, điều trị 

- Ngoài cơ sở thu dung, điều trị F0 nhẹ tại Trung tâm Điều dưỡng người có 

công. Trung tâm Y tế chủ trì cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và tham 

mưu cho UBND thành phố thành lập và chuẩn bị các điều kiện và có kế hoạch vận 

hành thêm ít nhất 01 cơ sở chuyên phục vụ công tác thu dung, điều trị đối với các 

trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với năng lực trên 300 

giường. 

- Các phường, xã: mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 01 địa điểm để phục vụ hoạt 

động của Trạm y tế lưu động; chịu trách nhiệm tổ chức về Trụ sở làm việc; hỗ trợ 



nhân lực, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển cho Trạm y tế lưu động hoạt động; 

Xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình (Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế). 

8. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các chợ, 

trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, Doanh 

nghiệp… 

* Đối với hoạt động tại các chợ, siêu thị 

- Lập chốt, chỉ bố trí 1 lối ra, 1 lối vào chợ, đặt mã QR-code; tại các điểm 

chốt bố trí người trực, đo thân nhiệt, yêu cầu người vào chợ quét mã QR-code hoặc 

khai báo y tế, thực hiện nghiêm 5K, khuyến cáo sử dụng kính chống giọt bắn. 

- Đối với các hộ kinh doanh, người bán hàng tại chợ, siêu thị, cửa hàng tiện 

lợi, các cửa hàng, nhà hàng ăn uống… phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K; phải 

sử dụng kính chống giọt bắn; phải sử dụng vách ngăn chắn giọt bắn nếu đủ điều 

kiện. 

* Công an thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị, các phường xã 

- Tổ chức kiểm tra các cửa hàng, nhà hàng ăn uống, yêu cầu phải có mã QR, 

chỉ được phục vụ tối đa 20 người và 50% công suất cùng một thời điểm, hoạt động 

tối đa đến 21 giờ 00 hàng ngày, trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như 

thuốc, lương thực, thực phẩm...; 

- Thường xuyên kiểm tra tại khu vực các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… hiện 

đang tạm dừng hoạt động theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố đã 

ban hành đang có hiệu lực, xử lý ngay nếu có vi phạm. 

* Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp, UBND các phường, xã kiểm tra kế 

hoạch phòng chống dịch, việc bố trí địa điểm cách ly của các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất theo thẩm quyền, địa bàn quản lý. 

* Phòng Y tế, các phường, xã kiểm tra đối với Hiệu thuốc, cơ sở y tế việc 

khai báo người có biểu hiện của bệnh Covid-19 với chính quyền địa phương.  

Các trường hợp không chấp hành các điều kiện nêu trên thì yêu cầu dừng hoạt 

động. 

9. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Tiêm mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi: 

+ Các phường, xã tiếp tục rà soát số lượng người tiêm mũi 2 vắc xin phòng 

Covid-19 theo từng chủng loại thuốc để thành phố tiếp tục triển khai tiêm khi được 

phân bổ thuốc (theo chỉ đạo của Chính phủ và của Tỉnh yêu cầu đến 15/12/2021 cơ 

bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi). 

+ Các phường xã tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà để mời người dân đang 

sinh sống trên địa bàn đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi: 

+ Tiêm cho học sinh cấp 3: Văn phòng chủ trì, liên hệ với các đơn vị liên 

quan, tổng hợp danh sách, nhập dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng. 



+ Tiêm cho học sinh cấp 2 (từ lớp 7 đến lớp 9): Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ 

trì cùng Văn phòng tổng hợp danh sách, nhập dữ liệu lên phần mềm tiêm chủng. 

+ Phòng Giáo dục - Đào tạo, các xã, phường, hướng dẫn người dân, phụ 

huynh học sinh ký cam kết khi đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi (phát 

phiếu đăng ký tiêm chủng trước để kê khai) 

+ Trung tâm Y tế chủ trì cùng các đơn vị liên quan xây dựng phương án tiêm 

cụ thể, chia theo trường, lớp tại mỗi điểm tiêm, tổ chức tiêm theo nguyên tắc tiêm 

cho trẻ em từ độ tuổi cao đến độ tuổi thấp, trước mắt tiêm cho trẻ đang học cấp 3 

(15-17 tuổi) 

- Tiêm vắc xin liều tăng cường, bổ sung: Phòng Y tế, Văn phòng căn cứ 

hướng dẫn của Sở Y tế tham mưu cho UBND thành phố triển khai rà soát đối 

tượng, nhu cầu vắc xin và các điều kiện để triển khai tiêm ngay trong tháng 

12/2021. 

10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan, 

các phường, xã tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là các quy định mới 

theo Nghị quyết 126/NQ-CP; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 

51/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh. 

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

 

Nơi nhận: 
- 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. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thụ 
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