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THÔNG BÁO 
Tình hình dịch bệnh covid-19 và việc tăng cường công tác  

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn Rạng Đông 

 

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định đang diễn biến 

rất phức tạp, Ngoài thành phố Nam Định, Ý Yên, nhiều huyện đã xuất hiện các 

chùm ca bệnh trong cộng đồng tại huyện Giao Thủy, Nam Trực, Hải Hậu đây là 

các ổ dịch rất phức tạp, diễn biến nhanh có liên quan đến nhiều địa điểm tập trung 

đông người như trường  học,  nhà  hàng,  công  ty, tình  hình  dịch  bệnh  tiềm ẩn  

nhiều nguy cơ rất cao lây lan ra cộng đồng. Thực hiện Công văn số 877/UBND-VP 

ngày 08/11/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về việc thực hiện kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/11/2021 về công 

tác phòng chống dịch Covid-19. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covd-19 thị trấn Rạng Đông yêu cầu: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của Trung ương; của tỉnh, của huyện. Thủ trưởng các đơn vị, các  

ngành,  doanh  nghiệp và người  dân  cần nâng cao hơn nữa  tinh  thần  trách 

nhiệm, quyết  tâm  trong  phòng,  chống  dịch  bệnh.  Không  hoang  mang,  lo  

lắng, song phải chủ động, bình tĩnh, bản lĩnh, linh hoạt, hiệu quả trong xử lý mọi 

tình huống của dịch bệnh theo phương châm “4 tại chỗ”. 

2. Đề nghị người dân hoặc người thân trong gia đình có biểu hiện ho, sốt, 

khó thở, mất vị giác... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và 

xử lý theo quy định để bảo  vệ sức  khỏe chính mình, người thân, gia đình và cộng 

đồng. 

3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ, du lịch... theo 

các chỉ đạo của UBND huyện đã ban hành đang có hiệu lực. 

- Tạm  dừng  hoạt động các cơ sở kinh  doanh  cà  phê;  các  cửa  hàng,  nhà 

hàng ăn uống chỉ được phục vụ tối đa 20 người cùng một thời điểm, hoạt động tối 

đa đến  21  giờ 00  hàng  ngày,  trừ các cơ sở kinh  doanh  mặt hàng thiết  yếu như 

thuốc, lương thực, thực phẩm... 

- Khuyến cáo, vận động nhân dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ 00 đến 5 giờ 

00  sáng  nếu  không  thực  sự cần  thiết.   

- Vận động  nhân  dân  giảm  quy  mô  tổ chức đám cưới, đám tang, đám giỗ;  

không  mời người  từ các  huyện khác, tỉnh khác tham dự. Yêu cầu cán bộ, đảng 

viên gương mẫu nghiêm túc thực hiện. 



- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn tạm  dừng  các  hội  nghị,  hội  

thảo chưa cần  thiết; trường  hợp  cần  thiết  tổ chức phải đảm bảo quy  mô tối đa 

30 người, thực hiện nghiêm các  biện pháp phòng, chống dịch và được sự cho phép 

của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thị trấn.  

4. Các cơ sở tôn giáo tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người 

để đảm bảo an toàn cho bà con Giáo dân, các tín đồ Phật tử và cộng đồng dân cư 

trên địa bàn thị trấn; 

5. Các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố, tổ Covid cộng đồng, kiểm soát 

chặt chẽ người từ địa phương khác về thị trấn Rạng Đông, phát động nhân dân kịp 

thời phát hiện phản ánh các trường hợp đã về địa phương không khai báo y tế. 

Giám sát chặt chẽ người cách ly y tế tại nhà;  

6. Công an thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covi-19. 

Yêu cầu cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố, Tổ covid cộng 

đồng, các cơ sở tôn giáo, nhân dân và cán bộ trên địa bàn thị trấn Rạng Đông 

nghiêm túc thực hiện các nội dung Thông báo trên ./.                          

 
Nơi nhận: 

- TT Đảng; HĐND; UBND TT; 

- BCĐ phòng chống dịch; 

- Tổ trưởng TDP;  

- Tổ Covid cộng đồng; 

- Các cơ sở tôn giáo; 

- Lưu: BCĐ. 

 

 

T.M BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN  
 

 

 
     CHỦ TỊCH UBND 

      Phan Thanh Dũng 
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