
Huyện Nam Trực triển khai quyết liệt các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 

Sáng ngày 20/2/2021, tại phòng họp số 1, UBND huyện Nam Trực đã tổ 

chức hội nghị họp bàn để triển khai các phương án về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện chủ trì hội nghị. 

Về dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid- 19 huyện; đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

Tính đ n 6h ngày 19/2/2021, tại Việt Nam đã ghi nh n 2.047 ca m c Covid-

19, trong đó 1.605 ngư i kh i bệnh, 35 trư ng h p t  vong. Riêng trong 7 ngày 

nghỉ T t v a qua đã ghi nh n 243 trư ng h p m c tại 7 tỉnh, thành phố. Về cơ b n 

đ n nay đã kiểm soát đư c dịch bệnh tại 12/13 tỉnh, thành phố  tr  tỉnh H i Dương 

dịch v n đang di n bi n phức tạp . Tại tỉnh ta tính đ n 6h ngày 19/2, các cơ sở 

khám ch a bệnh đang cách  y, điều trị 20 ngư i có nguy cơ cao v i Covid-19. Tại 

cơ sở cách  y y t  t p trung của tỉnh hiện đang cách  y 9 trư ng h p; cơ sở cách  y 

y t  t p trung tại Khách sạn Hồi An  Vụ B n  đang cách  y 3 trư ng h p, tình trạng 



sức khoẻ ổn định, không có biểu hiện triệu chứng Covid-19. Tại huyện Nam Trực, 

t  ngày 27/1/2021 đ n ngày 19/2/2021, huyện đã tổ chức giám sát sức kh e, cách 

 y tại nhà, cách  y tại Trung tâm y t  huyện, cách  y t p trung  à 4440 trư ng h p. 

Trong đó, có 1 ngư i thực hiện cách  y t p trung tại cơ sở t p trung của tỉnh, 13 

ngư i thực hiện cách  y tại TTYT huyện, 125 ngư i cách  y tại nhà, 4.301 trư ng 

h p tự theo dõi sức kh e tại nhà. Toàn huyện đã tổ chức  ấy m u xét nghiệm 29 

ngư i  iên quan đ n ổ dịch Thành phố Chí Linh- H i Dương  k t qu  đều âm tính , 

 ấy m u xét nghiệm 13 ngư i cách  y tại Trung tâm y t  huyện  đã cho k t qu  âm 

tính , 1 ngư i cách  y t p trung tại cơ sở cách  y t p trung của tỉnh  đã cho k t qu  

âm tính 2  ần , 47 ngư i  iên quan đ n ổ dịch Cẩm Giàng- H i Dương 40 trư ng 

h p đã có k t qu  âm tính, 7 trư ng h p đang ch  k t qu  , tổ chức  ấy m u xét 

nghiệm tầm soát Covid -19 cho 125 nhân viên Trung tâm y t  huyện và 23 bệnh 

nhân đang nằm điều trị nội trú  k t qu  đều âm tính . Đ n th i điểm hiện tại, huyện 

Nam Trực chưa ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i Covid-19. 

Trong th i gian qua, trư c tình hình dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trở  ại 

trong cộng đồng tại nư c ta v i di n bi n nhanh vào đúng dịp T t Nguyên đán Tân 

S u, UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 huyện đã 

chỉ đạo triển khai quy t  iệt các biện pháp phòng chống dịch kịp th i đáp ứng tình 

hình dịch. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng k  hoạch phòng 

chống dịch bệnh Covid 19 phù h p v i tình hình địa phương, thực hiện có hiệu qu  

các chỉ thị, k  hoạch, văn b n chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thực 

hiện công tác phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Khởi động  ại các tổ 

công tác tại các thôn, xóm, TDP;  rà soát nh ng ngư i đi t  tỉnh H i Dương, 

Qu ng Ninh và các tỉnh khác có dịch về khai báo y t . Huyện cũng đã chỉ đạo Ban 

chỉ huy quân sự huyện khởi động  ại khu cách  y t p trung tại khu bán trú trư ng 

THCS Nguy n Hiền gồm 50-100 giư ng có chăn màn phục vụ ăn uống đầy đủ, tại 

chỗ và n u có dịch bùng phát mạnh thì có khu bệnh viện cũ thị trấn Nam Giang; 

đồng th i bố trí xe đưa đón đối tư ng cách  y trực 24/24 sẵn sàng  àm nhiệm vụ. 

Trung  tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đặc biệt  à việc tuyên truyền  ưu động để nâng cao sự chủ động của ngư i 

dân trong việc phòng, chống dịch. Trung tâm Y t  huyện đã ban hành các công văn 

chỉ đạo toàn bộ các khoa phòng của TTYT và trạm y t  các xã thị trấn về việc tăng 

cư ng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19; ti n hành rà soát, điều 



chỉnh và triển khai các phương án, kịch b n chống dịch phù h p v i tình hình thực 

t . Trung tâm cũng đã xây dựng ba đơn nguyên tại khoa truyền gồm  nhi m gồm: 

Đơn nguyên theo dõi, điều trị các ca bệnh nghi ng , đơn nguyên theo dõi, điều trị 

các ca bệnh đư c chẩn đoán xác định và Đơn nguyên theo dõi và điều trị các ca 

bệnh s p kh i.  Đồng th i, Trung tâm cũng tăng cư ng các hoạt động giám sát dịch 

t , xét nghiệm để phát hiện s m các trư ng h p nhi m bệnh. Chỉ đạo đ m b o an 

toàn tại tất c  các cơ sở y t ; thư ng xuyên thực hiện việc đánh giá an toàn đối v i 

t ng khoa, phòng của trung tâm, trạm y t  các xã, thị trấn theo các tiêu chí của Bộ 

Y t ; tổ chức chặt chẽ việc phân  uồng ngay t  khi ngư i dân đ n khám, ch a bệnh; 

chú trọng thực hiện biện pháp phòng, chống  ây nhi m Covid-19 cho cán bộ y t  và 

các bệnh nhân nặng đang điều trị tại các cơ sở y t . Bên cạnh đó, TTYT huyện 

cũng đã xây dựng k  hoạch bố trí cán bộ trực dịch 24/24 gi , kể c  trong th i gian 

nghỉ T t Nguyên đán Tân S u 2021, để ti p nh n, x     kịp th i các trư ng h p 

nghi ng  nhi m bệnh; tăng cư ng mức độ c nh báo, kiểm tra, giám sát ngư i bệnh 

và ngư i nhà bệnh nhân đ n khám, tư vấn, điều trị. 

 

Đồng chí Lưu Quang Tuyển- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện phát biểu tại hội 

nghị 

Phát biểu k t  u n hội nghị, đồng chí Lưu Quang Tuyển - Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện đã ghi nh n, đánh giá cao sự nỗ  ực và tinh thần trách nhiệm của các ngành, 



các địa phương đã thực hiện quy t  iệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, 

đồng th i biểu dương  ực  ư ng y t , công an, quân sự đã t p trung cao độ  ực 

 ư ng trực chi n trong dịp T t Nguyên Đán, chủ động sẵn sàng ứng phó v i mọi 

tình huống dịch bệnh, đ m b o cho nhân dân đư c đón T t Nguyên đán an toàn, 

vui tươi. Trư c tình hình dịch bệnh còn nh ng di n bi n phức tạp, nhất  à trong 10 

ngày t i; đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương, các đơn vị ti p 

tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công 

tác phòng chống dịch bệnh. Trung tâm văn hóa, thông tin và Thể thao huyện ti p 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19; các biện 

pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, khuy n cáo của Bộ y t ; tuyên truyền, hư ng 

d n, v n động ngư i dân thực hiện n p sống văn minh trong tổ chức việc hi u, việc 

hỷ, không tổ chức t p trung đông ngư i. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của 

huyện, UBND các xã, thị trấn ti p tục chỉ đạo việc tạm d ng tổ chức các    hội, sự 

kiện, hội nghị, hội th o, các hoạt động t p trung đông ngư i không cần thi t; tạm 

d ng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, 

massage, các cơ sở cung cấp trò chơi điện t , truy c p internet t  12h00 ngày 

20/02/2021 cho đ n khi có thông báo đư c hoạt động trở  ại; hạn ch  tối đa hoạt 

động các quán trà chanh, trà đá, quán ăn vỉa hè; yêu cầu cán bộ, đ ng viên, công 

chức, viên chức, ngư i  ao động thuộc trách nhiệm qu n    không đi    hội, du 

xuân, chúc T t, hạn ch  đi ra ngoài huyện, ngoài tỉnh khi không cần thi t nhất  à 

đ n các địa phương đang có dịch; đồng th i tuyên truyền, khuy n cáo ngư i dân 

thực hiện; tăng cư ng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại 

các khu di tích; yêu cầu du khách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống 

dịch nhất  à việc đeo khẩu trang, r a tay sát khuẩn... Yêu cầu ngư i dân thực hiện 

nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt b t buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ t p 

động ngư i; x     nghiêm các trư ng h p vi phạm các quy định về phòng chống 

dịch bệnh theo quy định. Rà soát, truy v t, theo dõi chặt chẽ các trư ng h p t ng 

đ n các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y t ; các trư ng h p ti p xúc gần 

v i các trư ng h p m c bệnh, hoặc nghi ng  m c bệnh, theo phương châm “đi 

t ng ngõ, gõ c a t ng nhà” đ m b o không b  sót trư ng h p nào, đồng th i thực 

hiện các biện pháp cách  y, theo dõi phù h p. UBND các xã, thị trấn ti p tục chỉ 

đạo các thôn, xóm, tổ dân phố theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhân khẩu để kịp th i 

phát hiện nh ng trư ng h p đi về t  vùng có dịch, phối h p v i ngành Y t  thực 



hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Rà soát  ại các cơ sở cách  y 

và thực hiện việc kích hoạt  ại hoạt động, giao cho  ực  ư ng Quân đội qu n    các 

khu cách  y. Ngành Y t  và Tài chính rà soát  ại các điều kiện phòng chống dịch 

như: v t tư, thi t bị y t , thi t bị máy móc, đ m b o việc mua s m theo đúng quy 

định và việc s  dụng hiệu qu ; đồng th i xây dựng phương án s  dụng v c-xin 

COVID-19 trên địa bàn khi có thông báo của Bộ y t  . Phòng Giáo dục và Đào tạo 

chỉ đạo tăng cư ng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trư ng 

học. Chủ trì, phối h p v i phòng Y t  hư ng d n, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thư ng xuyên kiểm 

tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch trong nhà trư ng. Ngành Y t  tham mưu 

và các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đột xuất việc phòng chống dịch ở các cơ 

sở. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch; các Phòng, ban, ngành ,đoàn thể của 

huyện và các xã, thị trấn ti p tục t p trung thực hiện các nhiệm vụ, gi i pháp tháo 

gỡ khó khăn, đẩy mạnh s n xuất kinh doanh, đ m b o duy trì phát triển kinh t  - xã 

hội trong tình hình m i. Phòng Kinh t  và Hạ tầng, Phòng Y t , UBND các xã, thị 

trấn phối h p triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong v n 

chuyển hàng hóa, giám sát y t  đối v i ngư i điều khiển phương tiện v n chuyển, 

nhất  à nh ng chuy n xe đi ra t  khu vực phong t a hoặc khu vực ổ dịch trở về địa 

phương. 

 


