
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số: 862/ UBND- VX 

V/v thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 đối 

với người từ thành phố Hồ Chí 

Minh về thành phố Nam Định 

TP. Nam Định, ngày 12 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; 

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

Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí 

Minh diễn biến rất phức tạp; thực hiện văn bản số 88/UBND-VP2 ngày 12/7/2021 

của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh; Để đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố; UBND 

thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, 

xã tập; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Đối với những người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về thành phố phải thực 

hiện ngay việc cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung và lấy mẫu xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Phòng Y tế 

thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 

sàng lọc, phân loại (nếu âm tính và không có yếu tố dịch tễ) thì thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

841/UBND-VX ngày 08/7/2021. 

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

quản lý chặt chẽ nhân khẩu.  

3. UBND các phường xã chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, xóm, 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 từ 

thành phố Hồ Chí Minh phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nêu trên. 

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. 

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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Duy Hưng 
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