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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 30/11/2021 
 

Ngày 30/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nam 

Định tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện 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 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành 

phố, 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, Tài 

chính - Kế hoạch, phòng Giáo dục – Đào tạo, 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. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Nam Định thống nhất kết luận, chỉ 

đạo một số nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo 

đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng 

chống COVID-19, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Thủ trưởng các cấp, các ngành, doanh 

nghiệp và người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong 

phòng, chống dịch bệnh. Không hoang mang, lo lắng, song phải chủ động, bình 

tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý mọi tình huống của dịch bệnh theo 

phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn. 

3. Công tác tổ chức cách ly 

- Trung tâm Y tế thành phố cùng Công an thành phố thực hiện tốt việc phân 

tích, đánh giá yếu tố dịch tễ đối với các trường hợp F0, phân loại rõ F1, F2 để có 

các biện pháp cách ly phù hợp. 

- 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 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 F1, F2 cách ly 

tại nhà. 

- Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, chỉ đạo tổ chức vận hành các cơ sở 

cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đảm bảo 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. 

- Công an thành phố, UBND các phường, xã 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; rà soát, yêu cầu các hộ gia đình 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo cam kết đã ký. 

4. Công tác phòng, chống dịch bệnh: 

4.1. Giao Ban quản lý chợ thành phố, UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát 

các chợ theo thẩm quyền quản lý: 

- Thực hiện ngay việc 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… yêu cầu thực hiện nghiêm 5K; phải sử dụng kính chống giọt bắn; phải sử 

dụng tấm chắt giọt bắn nếu điều kiện phù hợp. 

4.2. UBND các phường, xã, Đội quản lý trật tự đô thị kiểm tra các cửa hàng, 

nhà hàng ăn uống, yêu cầu phải có mã QR, chỉ được phục vụ tối đa 20 người 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... 

4.3. UBND các phường, xã, Công an thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị 

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. 

4.4. UBND các phường, xã, Phòng Y tế thành phố theo chức năng nhiệm vụ 

của từng đơn vị, yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố như: Bệnh viện, 

Phòng khám, Hiệu thuốc, nhà thuốc… trên địa bàn thành phố: Khi có người dân 

đến mua thuốc chữa các bệnh liên quan đến biểu hiện mắc bệnh Covid-19 (Sốt 

hoặc ớn lạnh, Ho, Hụt hơi hoặc khó thở, Mệt mỏi, Đau cơ hoặc đau người, Đau 

đầu, Mới mất vị giác hoặc khứu giác, Đau họng, Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi, 

Buồn nôn hoặc nôn mửa) thì phải yêu cầu người dân đó khai báo y tế theo quy 

định, làm rõ người đó mua thuốc cho bản thân hay cho người khác, đồng thời 

thông báo ngay với Trạm y tế, UBND phường xã sở tại. 

4.5. 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 bản quản lý, nếu không đảm bảo thì yêu cầu dừng 

hoạt động. 



4.6. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố hạn chế việc thanh tra, kiểm tra ở 

cấp cơ sở, trừ trường hợp thực sự cần thiết. 

4.7. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tạm dừng các hội 

nghị, hội thảo, tập huấn chưa cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong chỉ đạo điều hành; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ 

công trực tuyến.  

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. Nếu tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo… quy mô trên 30 người phải được sự cho phép của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch thành phố. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị được giao nhiệm vụ 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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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