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THÔNG BÁO 

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

Nam Định tại cuộc họp ngày 22/3/2022 
 

Ngày 22/3/2022, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố 

họp triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, đồng chí Phạm 

Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố chủ trì cuộc họp, 

cùng tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí 

Lãnh đạo các đơn vị: Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Giáo dục - Đào tạo, Y tế, 

Trung tâm Y tế thành phố, Tài chính Kế hoạch, Trung tâm phát triển cụm công 

nghiệp, Văn phòng HĐND-UBND thành phố. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của 

các thành phần dự họp, thực hiện nội dung Thông báo số 69/TB-UBND ngày 

21/3/2022 của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thống nhất kết luận, chỉ đạo một số nhiệm 

vụ, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của 

UBND tỉnh, UBND thành phố bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức người 

dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng, nhất là 

việc thực hiện yêu cầu 5K, khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khi 

cách ly, điều trị tại nhà. 

3. Trung tâm Y tế thành phố, phòng Y tế thường xuyên đánh giá, cập nhật cấp 

độ dịch theo quy mô xã, phường, báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

4. Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

- Triển khai thực hiện nghiêm Công điện số số 08/CĐ-UBND ngày 21/3/2022 

của UBND tỉnh Nam Định về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-

19. 

- Công an thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố, 

UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền về công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 (lịch tiêm chủng; địa điểm tiêm chủng;…) qua tất cả các kênh (xe 

công an lưu động; hệ thống loa truyền thanh; bảng tin; mạng xã hội; cán bộ thôn, 

xóm, tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động trực tiếp;…) đến 

toàn thể nhân dân, nhất là đối với người đã đủ điều kiện nhưng chưa tiêm mũi 3 để 

chủ động phòng chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin. 

- Trung tâm Y tế thành phố phối hợp cùng UBND các phường, xã tổng hợp 

tiến độ tiêm chủng và báo cáo kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn về UBND thành 
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phố trước 14h00 hàng ngày để báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

5. Công tác thu dung, điều trị F0 

- Tiếp tục thực hiện theo đúng các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. 

- Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng 

lực các cơ sở y tế để phục vụ điều trị, chăm sóc F0 có biểu hiện trở nặng. 

6. Các hoạt động để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được mở cửa trở lại 

trong điều kiện bình thường mới từ ngày 22/3/2022 (trừ các địa bàn có dịch cấp độ 

4 - vùng đỏ), như: Hoạt động tại các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

bảo tàng...; Các hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, 

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; các cơ sở kinh doanh cà phê, quán 

Bar, cơ sở làm đẹp, spa; các quán vỉa hè như: Trà tranh bụi phố, drink tea,... 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 

xông hơi, massage, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công 

cộng;... cho đến khi có thông báo mới. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với phòng Y tế hướng dẫn thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở các di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, bảo tàng, địa điểm du lịch, các hoạt động thi đấu thể thao, 

biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, cơ sở dịch vụ thể dục thể thao... khi mở cửa 

hoạt động trở lại. 

- Các cơ sở được phép mở cửa hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch; phải sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra 

vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo quy định. 

7. Công an thành phố, các cơ quan chức năng, UBND các phường, xã 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 cơ sở được phép mở cửa hoạt động trở lại, kiên quyết dừng 

hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch. 

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế, UBND các phường, xã thường 

xuyên nắm sát tình hình để chỉ đạo triển khai tốt phương án tổ chức dạy học tại các 

cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống 

của dịch bệnh. 

9. Đảm bảo các điều kiện phục vụ phòng, chống dịch 

- Trung tâm Y tế, phòng Y tế, UBND các phường, xã thường xuyên rà soát, 

chủ động mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, kít xét nghiệm, phương tiện 

phòng hộ... đảm bảo đủ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

- Phòng Tài chính hướng dẫn thủ tục mua sắm, thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra việc tổ chức mua sắm trang thiết bị y tế, sử dụng kinh phí phòng, chống dịch tại 

các đơn vị.  

- Việc tổ chức mua sắm, sử dụng kinh phí phòng chống dịch phải thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo công khai minh bạch, tuyệt đối không 
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để xảy ra trục lợi, tiêu cực. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan bàn giao 

tài sản tại Trung tâm điều dưỡng người có công Nam Phong cho các đơn vị theo 

đúng quy định. 

10. Phòng Y tế, phòng Tài chính, Thanh tra thành phố, các cơ quan chức năng 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật tại 

các cơ sở bán các loại thuốc, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trạng bị 

phòng hộ, kít test COVID-19… Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm. 

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật các chế 

độ chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội và các chỉ đạo của tỉnh để tham mưu cho UBND thành phố kịp thời 

triển khai thực hiện. 

Các phòng, ban, ngành, các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;  

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các Ban xây dựng Đảng; 

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

- Đảng ủy, UBND các phường, xã;  

- Lưu: VT, VX. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thụ 
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