ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIAO THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1063/UBND-VP

Giao Thủy, ngày 07 tháng 11 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn.
Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến
rất phức tạp. Chỉ trong 02 ngày (06 – 07/11/2021) trên địa bàn đã ghi nhận 24 ca
dương tính Sars-CoV2 (trên địa bàn 07 xóm của xã Hồng Thuận có 22 ca, thị trấn
Ngô Đồng ghi nhận 02 ca là học sinh trường THCS Hồng Thuận), đáng chú ý là các
ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, số lượng người tiếp xúc và có liên quan lớn,
ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó huyện cũng đã ghi nhận các
trường hợp mắc bệnh là công dân đến, trở về từ các địa phương có số ca mắc
COVID-19 cao như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bạc
Liêu, Sóc Trăng, Đắc Lắc, Hà Giang, Phú Thọ…. Để kiểm soát tốt tình hình, nhanh
chóng dập dịch, không để dịch lây lan ra diện rộng, UBND, BCĐ phòng, chống dịch
COVID-19 huyện yêu cầu Đảng uỷ, UBND, BCĐ các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thực chất, có hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 211/TBUBND ngày 27/10/2021; lưu ý thực hiện nghiêm việc rà soát, kiểm soát chặt chẽ
người vào huyện, nhất là từ các địa phương có số ca mắc COVID-19 cao theo Văn
bản số 1059/UBND-VP ngày 04/11/2021 của UBND huyện.
2. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn truy vết thần tốc các trường hợp
F1, F2 và các trường hợp có liên quan đến các ca dương tính để phân loại, sàng
lọc và áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng quy định.
3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huy động lực lượng cán bộ y tế các xã, thị
trấn, cán bộ y tế các trường học, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân để hỗ trợ xã
Hồng Thuận xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Các xã, thị trấn
tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng đối với các trường hợp có liên quan đến xã
Hồng Thuận, các đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn địa phương quản lý.
4. Ban chỉ huy quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kích hoạt
các khu cách ly tập trung tại VQG Xuân Thuỷ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Công
nghệ tại thị trấn Quất Lâm, Khu cách ly tại Trường Mầm non xã Giao Thanh,
Trường Mầm non xã Giao Lạc và Khu cách ly điều trị dự phòng tại trường THCS
Giao Thuỷ. Quản lý và vận hành tốt các khu cách ly tuyệt đối không để lây nhiễm
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chéo trong các khu cách ly.
5. Tạm dừng hoạt động dạy và học trực tiếp tại trường và các cơ sở giáo
dục đối với tất cả các cấp học trên địa bàn cho đến khi thực hiện xong việc xét
nghiệm tầm soát và tình hình dịch được khống chế. Phòng Giáo dục & Đào tạo,
các Trường THPT trên địa bàn, Trung tâm GDNN-GDTX căn cứ hướng dẫn của
sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định triển khai hình thức học trực tuyến.
6. Kể từ 00 giờ 00’ ngày 07/11/2021 thiết lập (phong toả) vùng cách ly y tế
đối với toàn bộ địa bàn xã Hồng Thuận. Giao xã Hồng Thuận chủ trì, phối hợp với
lực lượng công an, quân đội lập các chốt kiểm soát 24/24 giờ cho đến khi cấp có
thẩm quyền ra quyết định dỡ bỏ vùng phong toả; Người không có nhiệm vụ phục
vụ công tác phòng, chống dịch tuyệt đối không ra/vào khu vực phong toả. Yêu cầu
người trong khu vực cách ly: người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, xóm
cách ly với xóm; thực hiện xét nghiệm bằng hình thức test nhanh kháng nguyên
đối với 100% người dân trong khu phong toả. Phòng Kinh tế - Hạ tầng hướng dẫn
xã Hồng Thuận phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm tại khu vực phong toả.
7. Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn toàn huyện
cho đến khi có thông báo mới:
+ Thông báo Tạm dừng tất cả các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại các cơ sở
thờ tự, tôn giáo trên địa bàn toàn huyện cho đến khi tình hình dịch bệnh cơ bản
được khống chế.
+ Khuyến cáo người dân trên địa bàn toàn huyện hạn chế đi lại, đi ra khỏi
địa bàn khi không có việc thật sự cần thiết; không đi ra khỏi nhà sau 21 giờ đêm.
Đối với các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn toàn huyện thực hiện
nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, khuyến cáo người
dân nên mua hàng mang về, hạn chế tối đa việc phục vụ tại chỗ, chỉ hoạt động từ
05 giờ và phải đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày cho đến khi có dịch bệnh được
khống chế.
8. Yêu cầu UBND, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn trên
toàn huyện cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong phòng,
chống dịch bệnh, nhất là việc kiểm soát, giám sát chặt chẽ người về từ khu vực có
dịch COVID-19; chỉ đạo, huy động các lực lượng của địa phương: Công an, Y tế,
Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng, Tổ trưởng TDP,..., tổ COVID cộng đồng 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; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các
trường hợp người trở về từ ngoài tỉnh mà không khai báo, khai báo không trung
thực, không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là thông qua hệ thống
truyền thanh của xã, thị trấn; truyền thanh lưu động; mạng xã hội, thông tin trực tiếp
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đến từng hộ gia đình, từng người dân) về tình hình dịch COVID-19, các biện pháp
phòng, chống dịch để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và đồng hành cùng
chính quyền cơ sở trong việc phòng, chống dịch. Yêu cầu người dân khi có biểu hiện
ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế của
địa phương để được hỗ trợ, hướng dẫn, thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy
định; Khuyến cáo người dân khi không có việc thật sự cần thiết không đi ra khỏi địa
bàn, không đi/đến các vùng đang có nhiều ca dương tính cho đến khi dịch bệnh được
khống chế.
Tăng cường công tác tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại
Hướng dẫn số 711/HD-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về phòng, chống
dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện. Tuyên truyền và quản lý
chặt chẽ các hoạt động tôn giáo trên địa bàn góp phần đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế- xã hội. Quán triệt, hạn chế tối đa số lượng
người tham dự đám cưới, đám tang; không mời khách ngoài tỉnh, đặc biệt là các tỉnh,
thành phố, địa phương đang có nhiều ca dương tính; không tập trung quá 30 người trong
đám cưới, đám tang tại cùng một thời điểm.
Trung tâm Văn hoá – Thông tin & Thể thao huyện thực hiện việc tuyên truyền 06
lượt trong ngày (Từ 05 – 5h30’; 8 – 8h30’; 11 – 11h45’; 15 – 15h30; 18 – 18h30’ và 20
– 20h30’ hàng ngày), UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tiếp âm và phát sóng đầy đủ các
khung giờ nêu trên.
9. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn vào
cuộc quyết liệt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ và đảm bảo an sinh
xã hội trong các khu cách ly phong toả trên địa bàn huyện.
10. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện
phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương
thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
UBND huyện yêu cầu Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phòng,
chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; (Để b/c)
- Các đ/c UVBTV Huyện uỷ, UVBCH Đảng bộ huyện;
- Các đ/c Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể,
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, BCĐ.
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