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THÔNG BÁO 

Kết luận tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19  

trên địa bàn thành phố Nam Định 

 

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, UBND thành phố Nam Định tổ chức họp về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên; Phó Bí 

thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 thành phố Nam Định chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Công an, 

Ban Chỉ huy Quân sự, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào 

tạo thành phố; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trung tâm Y tế, Trung tâm 

Phát triển Cụm công nghiệp; Ban Quản lý Chợ; Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao thành phố. 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Y tế thành phố, Giám đốc Trung tâm Y 

tế thành phố báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, lãnh đạo UBND thành phố 

thống nhất kết luận như sau: 

Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta và trên địa 

bàn tỉnh, thành phố diễn biến rất phức tạp; các cấp, các ngành đã chủ động, bình 

tĩnh, sáng tạo, quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, đến nay 

trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. 

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, luôn tiềm ẩn 

nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố. Để triển khai thực hiện 

quyết liệt hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; UBND thành phố, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân 

dân tham gia phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc", 

không được chủ quan, lơ là, song phải bình tĩnh ứng phó với các diễn biến của dịch 

với cách làm chủ động, sáng tạo, khoa học; đồng thời tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành Trung 

ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, UBND thành phố về phòng, 

chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 

07/5/2021, công văn số 527/UBND-VX ngày 10/5/2021, công văn số 566/UBND-

VX ngày 14/5/2021, công văn số 589/UBND-VX ngày 20/5/2021, công văn số 

631/UBND-VX ngày 27/5/2021, công văn số 678/BND-KT ngày 08/6/2021, công 

văn số 709/UBND-VX ngày 11/6/2021, công văn số 712/UBND-VX ngày 11/6/2021, 
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công văn số 717/UBND-VX ngày 14/6/2021, công văn số 732/UBND-VX ngày 

16/6/2021 của UBND thành phố. 

- Tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; quán triệt sâu 

sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy 

phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập 

dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”. Bám sát tình hình, sẵn sàng các kịch 

bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và các nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình 

huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng bằng nhiều hình thức nhất 

là qua hệ thống loa truyền thanh của thành phố, UBND các phường, xã và đội thông 

tin lưu động về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp về 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 vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng. 

2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về UBND thành phố (qua Trung tâm Y tế 

thành phố , Phòng Y tế thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố) kết quả 

thực hiện. 

3. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19:  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Bộ Y tế; 

UBND tỉnh; Sở Y tế Nam Định, Thành ủy, UBND thành phố Nam Định. Thường 

xuyên đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc được quy định 

tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020.  

- Triển khai thực hiện “Hướng dẫn các phương án phòng chống dịch Covid-

19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp” ban hành kèm theo Quyết định 

số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch cần thiết (phương 

tiện phòng hộ cá nhân, găng tay, khẩu trang, dung dịch khử khuẩn tay, hóa chất 

khử khuẩn môi trường).  

- Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch trên các phương tiện vận chuyển 

người lao động gồm: giãn cách (sử dụng dưới 50% công suất vận chuyển), mở cửa 

sổ (nếu có), hạn chế sử dụng điều hòa, vệ sinh khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần 

đưa đón người lao động và thực hiện 5K.  

- Chủ động phương án cách ly y tế, bố trí các khu cách ly để đáp ứng tình 

huống theo nguyên tắc ưu tiên cách ly tại chỗ trong cơ sở sản xuất; hạn chế di 

chuyển người lao động ra các khu vực không có dịch. Khi có ca mắc Covid-19 tại 

cơ sở sản xuất, trước khi đưa các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đi cách ly y tế thì 

phải thực hiện phân nhóm theo từng dây chuyền, phân xưởng sản xuất và mức độ 

nguy cơ tiếp xúc; Những nhóm có cùng nguy cơ bố trí cách ly y tế trong cùng phân 

khu cách ly.  
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4.Tổ chức thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2  tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố:  

- Yêu cầu Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tổ chức 

xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hàng tuần cho các đối 

tượng liên quan bằng nguồn kinh phí của đơn vị, gồm:  

   + Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản 

xuất như: ăn uống, dịch vụ lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, 

sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...  

   + Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động có nguy cơ cao (lưu ý 

các đối tượng: tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, 

người vận chuyển, giao nhận hàng...).  

- Nếu kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 dương tính, 

thực hiện cách ly, liên hệ ngay Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố (qua 

Trung tâm Y tế thành phố) để lấy mẫu và phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.  

- Yêu cầu Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tổng 

hợp báo cáo hàng tuần về BCĐ phòng, chống dịch phường, xã mình để báo cáo kết 

quả thực hiện. 

5. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất thực hiện xét nghiệm 

bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Quyết định số 

1258/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt 

phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 (thành phố Nam Định được phân bổ 600 

liều); đảm bảo đúng quy định và đúng đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 

26/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 

6. Phòng Y tế thành phố: 

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở 

sản xuất trên địa bàn thành phố do BCĐ phòng, chống dịch của các phường, xã báo 

cáo về. 

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các 

phường xã thực hiện các biện pháp phòng dịch đối với các trường hợp đi từ vùng 

dịch trở về thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Hà Nội, …); chậm chất 15h00 ngày 21/6/2021. 

- Thành lập đoàn kiểm tra các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn thành phố, có 

biện pháp xử lý nếu xuất hiện hành vi vi phạm hành chính. 

7. Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố; UBND các phường, 

xã trên địa bàn thành phố: Tổng hợp kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 của các cơ sở sản xuất theo phạm vi quản lý, gửi kết quả về 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố (qua Trung tâm Y tế thành phố, Phòng 
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Y tế thành phố theo địa chỉ email: kiemsoatdichtpnd@gmail.com  và  

phongytetpnamdinh@gmail.com) trước 14h00 thứ Sáu hàng tuần. 

8.  Cập nhật bản đồ Covid-19:  

- Giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; đặc biệt là hàng 

tuần phải  truy cập và đánh giá mức độ an toàn Covid trên website 

http://antoancovid.vn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, 

chống dịch tại đơn vị. 

- Giao Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố, Ban quản lý Chợ 

thành phố, UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trong và ngoài Cụm công nghiệp An Xá, các chợ, siêu thị, nhà 

hàng, khách sạn thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; 

đặc biệt là hàng tuần phải  truy cập và đánh giá mức độ an toàn Covid trên website 

http://antoancovid.vn. 

9. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố:  

- Kiểm tra, yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố tăng cường công 

tác phòng, chống dịch Covid- 19; đảm bảo trường học an toàn trên toàn thành phố. 

- Công tác tuyển sinh đầu cấp: 

   + Đối với những trường tuyển sinh toàn thành phố: Triển khai việc nộp đơn 

trực tuyến (phụ huynh học sinh có thể tải đơn trên Trang thông tin điện tử của các 

trường học, trên các trang mạng xã hội được pháp luật công nhận, trên Cổng thông 

tin điện tử thành phố và nộp đơn trực tuyến hoặc Khai đơn trực tuyến, nộp đơn 

trực tiếp tại các nhà trường). Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế 

trong công tác tuyển sinh đầu cấp. 

+ Thành lập các đoàn kiểm tra các Trường học khi tiến hành thu nhận đơn 

tuyển sinh, tránh tụ tập đông người không cần thiết. 

+ Tuyển sinh đầu cấp THCS và thi tốt nghiệp THCS trên địa bàn thành phố: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện tuyển sinh đáp ứng với tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

thành phố. 

- Vấn đề dạy thêm - học thêm: thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về dạy thêm, học thêm. Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

thành phố nếu để tình trạng dạy thêm, học thêm tại trường; Chủ tịch UBND các 

phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng 

dạy thêm, học thêm tại nhà. 

10. Yêu cầu UBND cac phường, xã: Tuyên truyền, nhắc nhở và thực hiện 

nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về 

không tụ tập bán hàng đông người nơi công cộng (đặc biệt tại các khu vực tượng 

đài Trần Hưng Đạo, Bờ hồ, Đầm Bét, Đầm Đọ, khu sân chơi khách sạn Nam 

Cường, …). BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND phường, xã; Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước 

mailto:phongytetpnamdinh@gmail.com
http://antoancovid.vn/
http://antoancovid.vn/
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Chủ tịch UBND thành phố nếu để tình trạng bán hàng rong, nhân dân tụ tập đông 

người ở những nơi công cộng trên địa bàn phường, xã mình.. 

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình để triển 

khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn thành phố Nam Định./. 
 

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

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Thành viên BCĐ TP; 

- Các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể; 

- Lưu: VT, VX, Website TP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Thị Tú Anh 
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