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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Nam Định, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

 
Ngày 19 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh tổ chức cuộc Họp về công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc 

Họp, cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí đại 

diện các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của 

tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến 

của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất 

phức tạp; tỉnh ta đã ghi nhận 06 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng 

đồng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh; bình tĩnh, sáng tạo thực hiện hiệu quả 

chiến lược “phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, cách ly kịp thời, thần tốc truy vết, 

xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trên diện 

rộng”, các vùng có dịch bệnh được khoanh gọn, phân loại theo mức độ nguy cơ 

để giãn cách xã hội đảm bảo vừa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, vừa tránh tác động 

tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đến nay các 

vùng có dịch bệnh cơ bản được khống chế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

được kiểm soát. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ 

lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, đặc 

biệt các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân sự và các huyện Trực Ninh, 

Giao Thủy, Ý Yên.  

Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, 

nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn thường trực, nhất là 

trong 10 ngày tới. UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 

tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và kêu gọi toàn thể 

người dân trong tỉnh tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song 

cũng không được hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh thiếu kiên trì, bản lĩnh dẫn đến 

xử lý cực đoan, không phù hợp, kém hiệu quả làm xáo trộn trong cộng đồng, xã 

hội và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 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 về phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp 

tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021, Thông báo số 73/TB-

UBND ngày 10/5/2021, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 14/5/2021 của UBND 

tỉnh. 
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2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

nhất là qua hệ thống loa tuyền thanh của xã, phường, thị trấn 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.  

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch, đảm bảo yêu cầu phòng dịch từ xa, từ sớm, từ khi chưa có 

dịch nhất là đối với các nơi có nguy cơ cao như: các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, 

chợ dân sinh, nơi thường xuyên có tụ tập đông người…Kịp thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định.   

4. Về thực hiện rà soát, truy vết và cách ly: 

- Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy 

vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp từng đến các địa điểm theo Thông báo khẩn 

của Bộ Y tế; các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, hoặc nghi 

ngờ mắc bệnh; các trường hợp đi về từ vùng có dịch theo phương châm “đi từng 

ngõ, gõ cửa từng nhà”. 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị 

trấn, các thôn, xóm, tổ dân phố, tổ Covid-19 cộng đồng theo dõi, kiểm soát chặt 

chẽ nhân khẩu, phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm việc quản lý các trường 

hợp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, các trường hợp sau khi kết thúc cách ly tập 

trung theo quy định.  

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, các huyện, thành phố tiếp 

tục vận hành hiệu quả các cơ sở cách ly tập trung; cơ sở cách ly tại khách sạn đảm 

bảo tuyệt đối an toàn; thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung theo chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 tại Công điện số 

599/CĐ-BCĐ, 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện 

đảm bảo năng lực cách ly theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

5. Quản lý lao động làm việc ở tỉnh ngoài trở về địa phương: 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, 

Sở Y tế, các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 

277/UBND-VP7 ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh; tập trung rà soát, lập danh sách, 

phân loại tất cả các trường hợp là chuyên gia, người lao động làm việc ở tỉnh 

ngoài trở về địa phương, nhất là từ các tỉnh có tình hình dịch bệnh COVID-19 

diễn biến phức tạp (như: Bắc Giang, Bắc Ninh...) để theo dõi, khai báo y tế, kịp 

thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

6. Thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất 

kinh doanh và các khu, cụm công nghiệp 

- Các Sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch phòng, 

chống dịch tại cơ sở sản xuất kinh doanh và khu, cụm công nghiệp đã phê duyệt. 

Thường xuyên cập nhật tình hình, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện.  

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các huyện, thành phố hướng dẫn, 

yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhất là cơ sở có sử dụng nhiều lao động 

ngoài khu, cụm công nghiệp phải xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống 
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dịch bệnh, trong đó chuẩn bị các điều kiện cách ly tại chỗ với quy mô lớn để sẵn 

sàng ứng phó các tình huống dịch bệnh. 

-  Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch, mua test nhanh xét nghiệm COVID-19 tự trả kinh 

phí và hỗ trợ các nghiệp vụ y tế cần thiết.  

7. Phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: 

- Các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ, tập trung cao độ cho công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn then chốt từ nay đến ngày bầu cử và công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.  

- Tiến hành rà soát lại toàn bộ công việc để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm an 

toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật 

và trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. 

- Bám sát nội dung hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia để triển khai 

các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cuộc bầu cử, 

như: Tổ chức xét nghiệm đối với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu 

HĐND và cán bộ làm công tác bầu cử; phân bổ hợp lý thời gian cử tri đi bỏ phiếu 

tránh tập trung đông người; thực hiện 5K; phương án bỏ phiếu đối với cử tri làm 

nhiệm vụ phòng, chống dịch, cử tri trong vùng thiết lập phong tỏa, trường hợp cách 

ly y tế… và các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

8. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính rà soát trang thiết bị, vật tư y tế, sinh 

phẩm phục vụ cách ly, điều trị, xét nghiệm để có phương án mua bổ sung đảm 

bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống của 

dịch bệnh. Việc mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm 

thực hiện theo quy định hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch; các Sở, ban, ngành; huyện, thành 

phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh, đảm bảo duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

Các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ Quốc gia về COVID-19 (để b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và VP HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP12, VP7, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

                 Trần Kha 
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