
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 
 

Số:           /BCĐ - SYT 

V/v cập nhật văn bản triển khai phòng 

chống dịch COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình hình dịch bệnh COVID-19 trong 

nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia và Bộ Y tế đã kịp thời 

ban hành các văn bản, hướng dẫn mới để phù hợp với tình hình thực tế; Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Nam Định cập nhật và gửi văn bản 

triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19 để các cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu, triển khai, gồm: 

1. Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 quốc gia Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện 

pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” (thay thế Quyết định 

số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020/ của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm 

thời giám sát và phòng, chống COVID-19. 

4. Quyết định số 3646/QĐ-BYT ngày 31/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2. 

5. Công văn số 6212/BYT-MT ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về vệ sinh, khử 

khuẩn phòng chống dịch COVID-19. 

6. Công văn số 6288/BYT-MT ngày 04/8/2021 của Bộ Y tế giảm thời gian cách 

ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- BCĐ PC dịch COVID-19 ngành y tế; 

- Lưu Sở Y tế. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PT SỞ Y TẾ 

Khương Thành Vinh 
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