
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số: 841/UBND-VX 

V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối 

với người trở về từ vùng dịch 

TP. Nam Định, ngày 08 tháng 7 năm 2021 

 

   Kính gửi:  - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; 

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: 

- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố. 
 

Thực hiện văn bản số 84/UBND-VP7 ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

người trở về từ vùng dịch; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, 

ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19; các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ 

Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Thành ủy, UBND thành phố với tinh 

thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả nhằm thực hiện thắng 

lợi mục tiêu kép. 

2. Đối với những người từ thành phố Hồ Chí Minh (trừ trường hợp từ 

các tỉnh, thành phố khác đi qua thành phố Hồ Chí Minh nhưng không dừng, đỗ) 

trở về thành phố được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường 

hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian 07 ngày 

kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 07 ngày 

tiếp theo. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 

và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly tại nhà. 

Đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào 

thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 và Công 

văn số 4351/BYT-MT ngày 28/5/2021. 

3. Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo lực lượng thực hiện truy vết thần 

tốc, quản lý chặt chẽ nhân khẩu trên địa bàn thành phố Nam Định.  

4. UBND các phường, xã chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố, các lực 

lượng chức năng, tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng tiếp tục quản lý 

chặt chẽ nhân khẩu tại địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, yêu cầu tất cả các trường 

hợp trở về thành phố từ vùng dịch nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc 

phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nêu tại Mục 2. 

Đồng thời giám sát, theo dõi chặt chẽ các trường cách ly tại nhà, các trường 

hợp tự theo dõi sức khỏe, các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập trung 

theo quy định. 
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5. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp 

nêu tại Mục 2. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này./. 
 

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

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VX, Website TP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Hưng  





 















BỘ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BYT-MT  
V/v tăng cường phòng, chống dịch 

COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa 

Hà Nội, ngày        tháng  5  năm 2021 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
  

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát 

triển kinh tế xã hội; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19) đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các nội dung sau 

để lưu thông vận tải hàng hóa: 

1- Tiếp tục thực hiện các hướng dẫn tại Công văn số 898/BYT-MT ngày 

07/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong 

vận chuyển hàng hóa và Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 01/3/2021 của Bộ 

Công Thương về hướng dẫn thu mua, tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa, nông sản 

vùng đang có dịch. 

2- Thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho 

người điều khiển phương tiện vận chuyển đến, đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu 

vực ổ dịch (vào thời điểm trước khi đến, đi ra và khi quay về). 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ 

Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để được hướng dẫn.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c PTT. Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: CT, NN&PTNT, GTVT; 

- VP Bộ, Vụ TTKT, Cục YTDP; 

- Các Viện thuộc hệ YTDP; 

- Sở Y tế cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, MT. 

                    KT. BỘ TRƯỞNG 

                    THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

                     Đỗ Xuân Tuyên 
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