
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 937/UBND-VP Vụ Bản, ngày 18 tháng 10 năm 2021
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Thủ trưởng các cơ quan, ngành, đoàn thê trên địa bàn;
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hiện nay, tình hình dịch bênh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, 
trên địa bàn huyện Ý Yên đã xuất hiện trên 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 
do lây nhiễm trong cộng đồng, tại: Thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, và Tổ 1, thị 
trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19; để chủ động trong 
công tác phòng chống dịch với mục tiêu phát hiện sớm các ca mắc/nghi mắc để 
cách ly, khoanh vùng, xử lí triệt đế 0 dịch; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tăng 
cường xuống địa bàn đã được để chỉ đạo, hướng dần, đôn đốc các các địa 
phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

- Tô chức thông báo công khai và khân trương triên khai rà soát các trường 
họp trên địa bàn đã từng đi đến/trở về từ: Thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, và Tổ 1, 
thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định từ ngày 04/10/2021 đến nay; yêu cầu 
đến ngay Trạm Y tế xã đế khai báo Y tế, lập danh sách gửi về Phòng Y tế, Trung 
tâm Y tế huyện, truức 16 giò’ ngày 19/10/2021. Triển khai áp dụng ngay biện pháp 
cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp có liên quan đến 02 địa điếm trên.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo nhân dân 
không đến các địa điếm trên khi không có việc thật sự cần thiết. Neu đến, trở về địa 
phương phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Phân công lực lượng thường trực 24/24 giờ đế tiếp nhận thông tin chỉ đạo 
và hướng dẫn người dân thực hiện khai báo Y tế. Thực hiện test nhanh (miễn phí) 
cho tất cả các trường họp có liên quan đến 02 địa điếm trên đế sớm phát hiện các 
trường hợp có biểu hiện nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

- Chỉ đạo các lực lượng và Tổ COVID cộng đồng tăng cường quản lý chặt 
chẽ các trường họp thuộc diện phải cách ly y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà; kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và yêu cầu tất cả Lãnh đạo, 
công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị mình quản lý hạn chế 
đến 02 địa điếm trên khi không có việc thật sự cần thiết. Neu đến, trở về cơ quan, 
đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
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4. Trung tâm Y tế huyện:

- Thực hiện test nhanh (miễn phí) cho tất cả các truờng hợp là nguời dân của 
huyện Ý Yên đến khám và điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện sàng lọc các đối 
tượng để áp dụng biện pháp cách ly cho phù hợp và thực hiện test nhanh (miễn phỉ) 
cho tất cả các trường hợp có liên quan đến 02 địa điếm trên.

- Phân bổ dụng cụ test nhanh kháng nguyên cho Trạm Y tế các xã, thị trấn để 
triển khai test sắc xuất (miễn phí) cho các tiếu thương tại các chợ dân sinh và các 
trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Yêu cầu Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ 
chức thực hiện./. \Jky ^
Nơi nhận: KT. CHỦ TICH

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như trên (để thực hiện);

- UBND tỉnh Nam Định;
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; để báo cáo)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;

- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.


