
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP7 
V/v tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

             Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: 

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

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

 
 

Thực hiện Công văn số 1666/TTg-KGVX ngày 26/11/2020, Công điện số 

1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 1852/CĐ-BCĐ 

ngày 30/11/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tăng 

cường giám sát và quản lý người nhập cảnh. 

Trước tình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, 

bùng phát trở lại trong mùa đông tại nhiều quốc gia với số trường hợp mắc liên 

tục gia tăng. Ở trong nước, sau 88 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới 

trong cộng đồng, đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong 

thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Đã có tình trạng lơ là, chủ quan, 

thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt một 

số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung cao độ thực hiện nghiêm chỉ đạo của 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; kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lây từ bên ngoài, nhất là việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các 

khu cách ly tập trung của tỉnh; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề 

cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch 

bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

đã đề ra. 

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như 

khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn 

tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, siêu 

thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, ga tàu..., trên các phương tiện giao thông 

công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.  
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Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, quyết liệt đôn đốc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra, nhất là các biện pháp như 

đeo khẩu trang, khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch 

bệnh; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn 

vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

3. Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không 

cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. 

4. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên 

phòng tỉnh, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố: 

- Chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch, không để 

bị động bất ngờ. 

- Giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly 

tập trung của tỉnh (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn bộ binh 180 khung thường trực, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định; Khách sạn Hồi An, huyện Vụ Bản), cách ly tại 

nhà, nơi lưu trú; không để những người không có trách nhiệm vào khu cách ly; 

yêu cầu những người được cách ly tuân thủ các quy định phòng chống dịch 

bệnh, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung 

quanh để tránh lây chéo, lây lan ra cộng đồng. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai 

phạm làm dịch Covid-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng. 

5. Các ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Công an hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường 

học, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các 

yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ 

thống bản đồ phòng chống dịch Covid-19.  

6. Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho 

bản thân và cộng đồng, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của ngành y tế; ngăn chặn các thông tin tiêu cực, xử lý nghiêm 

các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 gây tâm lý hoang 

mang trong nhân dân. 
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7. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh 

giác, chủ động, tự giác thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. 

Phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ chính quyền các cấp trong 

công tác phòng, chống dịch.  

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

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

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- 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;  

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

- Các đ/c Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP8, VP12, VP7. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phạm Đình Nghị 
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