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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP Hải Hậu, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp trọng tâm 

 cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19    
 

 Kính gửi:       

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học         
 

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nam Định dịch bệnh COVID-19 diễn 

biến hết sức phức tạp, liên tiếp ghi nhận những chùm ca bệnh mới trong cộng đồng 

ở các địa phương. Ở huyện Hải Hậu, cùng với nhiều ca bệnh liên quan đến ổ dịch 

tại xã Hải Minh, đã liên tiếp ghi nhận những ca dương tính mới trong cộng đồng ở 

các xã: Hải Lý, Hải Phúc, Hải Phong, Hải Đông, Hải Hưng, Bệnh viện Đa khoa. 

Đặc biệt là trong số trên 350 bệnh nhân COVID-19 của huyện đang điều trị, đã có 

01 trường hợp (tại Bệnh viện nhiệt đới TW) bị tử vong do COVID-19. 

 Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương cho thấy: Cấp 

ủy, chính quyền một số địa phương và một bộ phận không nhỏ người dân đã có 

biểu hiện lơ là, chủ quan, thiếu cảnh giác với dịch bệnh, chưa chấp hành và thực 

hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là “5K”; công tác tuyên truyền 

và nhắc nhở người dân còn hạn chế; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở nhiều nơi 

chưa quyết liệt, vẫn còn tình trạng người dân trong khu vực cách ly, phong tỏa tự 

do đi lại, tiếp xúc nên làm lây nhiễm dịch bệnh cho người khác. Trong công tác 

tiêm chủng, một số xã, thị trấn thống kê nhu cầu vắc xin chưa sát thực tế. 

Thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 

259/TB-UBND ngày 03/12/2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và 

UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và đề nghị các chức sắc tôn 

giáo cùng toàn thể nhân dân nghiêm túc chấp hành và thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp và các quy định phòng, 

chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Huyện; 

tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Mọi người dân phải tuân thủ 

và thực hiện nghiêm thông điệp “5K”(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tụ tập và chủ động khai báo y tế). Người dân trong khu vực phong tỏa, khu 

vực cách ly phải tuyệt đối chấp hành “ai ở đâu thì ở yên đó”, “nội bất xuất, ngoại 

bất nhập”. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chủ động phát hiện 

và xử lý kịp thời mọi tình huống của dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình theo 

phương châm“4 tại chỗ”. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Thường xuyên cập nhật các nội dung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của 

các cấp, các ngành và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, hiệu quả 

thực chất. Công khai rộng rãi thông tin dịch tễ của các trường hợp F0 để nhân dân 

biết; ai tiếp xúc gần với F0, F1 phải chủ động khai báo với chính quyền địa 

phương, cơ sở y tế. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt 

chẽ biến động nhân khẩu tại địa phương; kịp thời nắm bắt thông tin những người 
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từ địa phương khác (nhất là từ vùng có dịch) vừa về địa bàn để yêu cầu khai báo y 

tế, làm xét nghiệm COVID-19 và phân loại, cách ly y tế theo quy định.  

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh, dịch 

vụ, tôn giáo đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy định phòng chống dịch 

COVID-19. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các xóm, TDP và các Tổ COVID cộng đồng tiếp tục thực hiện tốt 

việc quản lý, giám sát các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà và khẩn trương 

rà soát các điều kiện để thực hiện cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các hộ gia đình; 

lập danh sách chi tiết và tổng hợp số hộ gia đình có đủ điều kiện cách ly F1 tại nhà 

để chủ động thực hiện khi cần thiết và báo cáo về UBND huyện (qua phòng Y tế 

huyện) trước 16 giờ 00 ngày 10/12/2021 (theo biểu mẫu đính kèm).  

- Tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu từng nhóm đối tượng tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo Công văn số 829/UBND-YT ngày 03/12/2021 của 

UBND huyện; báo cáo chính xác số liệu người ở các nhóm đối tượng có nhu cầu 

tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2, loại vắc xin đã tiêm và đăng ký nhu cầu vắc xin để 

tiêm ngay trong tuần tới. 

3. Công an huyện: 

- Tiếp tục chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện truy vết 

thần tốc F1, F2…; giám sát chặt chẽ những người về từ vùng dịch, không để sót 

lọt bất kỳ trường hợp nào. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tất 

cả các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, nhất là các 

trường hợp thuộc diện phải khai báo nhưng không khai báo y tế, làm lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng, trường hợp trốn tránh cách ly, các trường hợp vi phạm quy 

định cách ly tại nhà hoặc có hành vi chống đối lực lượng chức năng. 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho cơ sở cách ly tập trung và các 

cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. 

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

- Tiếp tục điều hành, quản lý chặt chẽ cơ sở cách ly tập trung tại thị trấn 

Thịnh Long đảm bảo không để lây nhiễm chéo, lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

- Bố trí lực lượng đảm bảo công tác hậu cần cho cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 của huyện tại Bệnh viện phục hồi chức năng và Nhà tập luyện và thi 

đấu thể thao của huyện. 

5. Trung tâm Y tế huyện: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu Ban chỉ đạo xã, 

thị trấn 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.  

- Khẩn trương hướng dẫn các điều kiện và các quy định thực hiện cách ly F1 

tại gia đình. Khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp 

F1, F2, các trường hợp nguy cơ cao và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho tất cả 

người dân trong các khu vực phong tỏa cách ly với mục tiêu phát hiện sớm, bóc 

tách F0 nhanh nhất ra khỏi cộng đồng và kịp thời cách ly F1, F2 theo quy định. 

- Vận hành an toàn, hiệu quả Trạm Y tế lưu động tại xã Hải Minh và chuẩn 

bị phương án sẵn sàng kích hoạt thêm các Trạm Y tế lưu động bất cứ lúc nào khi 

có yêu cầu.  
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- Chủ động đề xuất mua sắm các trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất để đáp 

ứng yêu cầu phòng chống dịch ở mọi cấp độ. 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, tăng cường năng lực tiêm phòng, nhất 

là nhân lực, trang thiết bị, địa điểm tiêm phù hợp để sẵn sàng triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm 

mũi 2 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Chủ trì tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo Kế hoạch của UBND huyện đảm bảo đúng quy trình, nhanh 

chóng, thuận tiện nhất cho người dân và an toàn, hiệu quả.  

6. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của tất cả các cơ sở thu 

dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của Huyện; chủ động đề xuất bố trí nhân lực, 

thiết bị, thuốc, vật tư y tế để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị bệnh nhân 

COVID-19. 

- Bố trí lực lượng y, bác sỹ có chuyên môn giỏi để điều trị tích cực cho các 

bệnh nhân COVID-19, hạn chế tối đa việc để bệnh nhân chuyển nặng; tăng cường 

các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho cán bộ, 

nhân viên y tế và người bệnh, người nhà bệnh nhân.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục 

rà soát, thống kê, lập danh sách đăng ký của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ 

về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trong độ tuổi từ đủ 12 đến 

dưới 18 tại các cơ sở giáo dục hoặc tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với ngành 

Y tế chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm vắc xin tại các trường 

học đảm bảo tuyệt đối an toàn, hiệu quả. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TTTT huyện: Thường 

xuyên cập nhật và thông tin, tuyên truyền (trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, 

tuyên truyền lưu động) về tình hình dịch COVID-19 và các nội dung chỉ đạo 

phòng chống dịch của Huyện, của Tỉnh; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân 

đi tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

9. Đề nghị các cơ sở tôn giáo hạn chế tối đa các hoạt động sinh hoat, các nghi 

lễ tôn giáo để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Trường hợp bắt buộc phải tổ 

chức thì hạn chế tối đa số người tham gia, không quá 30 người. Những xã, thị trấn 

đang có ổ dịch, có khu dân cư bị phong tỏa thì tuyệt đối không tổ chức nghi lễ, sinh 

hoạt tôn giáo. 

Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các 

cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm 

và hiệu quả các nội dung trên; hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện;          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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