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Kính gửi: 

 

 

 - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số 

lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước 

láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát 

mạnh trên diện rộng. Trong nước, cũng như ở tỉnh ta, tình hình dịch bệnh tuy đã 

được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, 

nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng chủ quan, lơ là, thực hiện 

không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và Thông báo số 

81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 143-CV/TU ngày 

28/4/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành 

công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân, đặc biệt trong những ngày 

lễ lớn sắp tới, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 

ương; chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là các nội dung chỉ 

đạo tại Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ và 

Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn 

số 143-CV/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy. 

Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống 

dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly 

nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tỉnh hình”. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực 

hiện và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch: 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt 

buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương 

tiện giao thông công cộng...; 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở 
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du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm phòng, chống dịch. 

- Chủ động cập nhật hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng với mọi 

tình huống của dịch có thể xảy ra. 

- Tiếp tục hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần 

thiết; trường hợp tổ chức phải được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc 

biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định. 

3. Sở Y tế 

- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, 

sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo 

an toàn trong các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người. 

- Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm để phát hiện 

sớm các trường hợp bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh 

vùng thật gọn, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời 

truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, còn ở diện hẹp, kiên 

quyết không để dịch lây lan trên diện rộng. 

- Tăng cường tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các 

trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp 

khác có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn trong triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 1 năm 2021 theo kế hoạch. 

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố:  

- Tăng cường rà soát phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép 

trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp 

luật. Phối hợp quản lý các trường hợp cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà, 

nơi lưu trú. Nghiên cứu, tham mưu xây dựng phương án bố trí địa điểm cách ly 

riêng cho các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong thời gian 

chờ xử lý (nếu có). 

- Công an tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường 

kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống dịch; tổ chức 

quản lý, giám sát chặt chẽ người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước 

ngoài nhập cảnh về nước đang cách ly, lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh.  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục 

chuẩn bị và tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của 

tỉnh; tuyệt đối không để xảy lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và lây 

lan từ khu cách ly ra cộng đồng. 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với các sự kiện văn hóa, 

lễ hội, du lịch, thể thao trên địa bàn tỉnh từ nay đến ngày 30/5/2021.  
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Chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung Văn bản số 1343/BVHTTDL-VHCS 

ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, nhà máy, xí nghiệp tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá các tiêu chí an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 theo quy định. 

7. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng 

cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương 

tiện vận tải hành khách qua lại trên địa bàn tỉnh, nhất là các phương tiện vận 

chuyển khách du lịch trong mùa du lịch năm 2021.  

8. UBND các huyện, thành phố chủ động áp dụng các biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp, không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và đời sống nhân dân; Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang, khử khuẩn và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu 

vực công cộng, các khu vực tập trung đông người, khu vực trọng điểm như: 

Bệnh viện, trường học, chợ, siêu thị, điểm diễn ra các sự kiện tập trung đông 

người…  

Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 năm 2021 trên địa 

bàn quản lý đảm bảo tiến độ. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí tiếp 

tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về 

thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, 

ứng dụng Bluezone cảnh báo nguy cơ. 

Yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

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

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như trên; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12, VP7.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Phạm Đình Nghị 
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