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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  

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

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 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 cuộc có các đồng chí 

thành viên Ban chỉ đạo đại diện các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các 

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

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường; 

trên thế giới dịch bệnh đã lây lan nhanh và xuất hiện ở hầu hết các quốc gia, 

vùng, lãnh thổ. Để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh có nguy 

cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu 

các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Về công tác tuyên truyền  

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức viên chức, hội viên gương 

mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm tự bảo vệ mình, gia đình mình và cộng đồng. 

Hoãn các cuộc họp, hội thảo, tập huấn… chưa cần thiết; giảm quy mô các cuộc 

họp.  

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm đeo khẩu trang ở nơi 

công cộng, giảm quy mô các sự kiện như: cưới hỏi, ma chay, giỗ… Hạn chế đi 

lại, hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện Kế 

hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, thường xuyên 

rà soát, bổ sung (nếu cần). 

3. Chuẩn bị cơ sở điều trị, cơ sở cách ly 

- Sở Y tế khẩn trương rà soát, xây dựng phương án đảm bảo đầy đủ về đội 

ngũ cán bộ y tế, vật tư, hóa chất và phương tiện tại các cơ sở điều trị. 

- Về cơ sở cách ly tập trung: 

+ Mỗi huyện chọn, chuẩn bị ít nhất 01 cơ sở cách ly tập trung đảm bảo 

tiếp nhận ít nhất 50 người và sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay.  



+ UBND thành phố Nam Định phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội kiểm tra, khảo sát, chọn 01 cơ sở cách ly tập trung của 

thành phố, để sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay. 

+ Công an tỉnh chuẩn bị cơ sở cách ly tại Nhà nghỉ dưỡng Công an, thị 

trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu để sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay.  

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo khảo 

sát, lên phương án sử dụng Ký túc xá của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa 

bàn làm nơi cách ly tập trung khi cần. 

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố 

tiếp nhận, quản lý, điều hành các cơ sở cách ly tập trung của huyện, thành phố 

khi đưa vào sử dụng; UBND các huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện cơ sở 

vật chất đáp ứng việc thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, 

thành phố. 

4. Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện thành phố tiếp tục 

rà soát, xác minh thông tin hành khách trên các chuyến bay về Việt Nam và 

những người trở về từ vùng có dịch để thực hiện các biện pháp theo dõi sức 

khỏe, cách ly phù hợp, tránh lây lan dịch bệnh 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố 

thực hiện tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, bao gồm: các hoạt động 

biểu diễn nghệ thuật; chiếu phim; hoạt động Câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể 

thao tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán Bar, 

xông hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet 

công cộng… để phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức dạy 

học trên truyền hình, học trực tuyến đảm bảo chất lượng của việc dạy và học. 

- Có văn bản đề nghị các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực 

hiện chương trình học trực tuyến, thông báo đến sinh viên hạn chế tập trung 

đông người, hạn chế đi lại. 

7. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách 

trên địa bàn tỉnh lưu lại địa chỉ của hành khách đi các chuyến xe đường dài về 

Nam Định. 

8. Về khai báo y tế 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền 

hình, Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện khai 

báo y tế trên phần mềm NCOVI đảm bảo trung thực, vì sức khỏe của bản thân, 

của gia đình và cộng đồng nhằm giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời, ngăn 

chặn dịch bệnh lây lan. 



9. Về công tác hậu cần 

- Sở Y tế khẩn trương thực hiện việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm 

để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid -19.  

- UBND các huyện, thành phố sử dụng ngân sách dự phòng để bảo đảm 

công tác phòng chống dịch. 

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 và thường 

xuyên báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh) kết quả thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- 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, VP HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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