
Hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố. 

          Sáng ngày 02/6, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ 

phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Nam Định. Đồng chí Phạm Duy Hưng - 

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 thành phố dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có: đồng chí Trần Huy 

Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 thành phố.  

         Từ ngày 27/4/2021, khi Việt Nam ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng, 

mở đầu cho đợt dịch thứ 4 tại nước ta, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã chỉ đạo Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã và các phòng, ban, đơn vị triển khai quyết 

liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Đến ngày 31/5/2021, theo báo cáo của ngành y 

tế, trên địa bàn thành phố Nam Định đã có 35 trường hợp được cách ly tập trung, bao 

gồm: các đối tượng F1, bệnh nhân về từ Bệnh viện nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông 

Anh), Bệnh viện K3 Tân Triều, các công dân đi trên các chuyến bay có người dương 

tính. Đến nay chỉ còn 03 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trung tâm y tế thành 

phố và đều có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần, 28 trường hợp cách ly tại 

trung tâm cách ly của tỉnh tại xã Nam Vân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung. 

Có 744 trường hợp cách ly tại nhà, hiện đã có 651 trường hợp hoàn thành cách ly, sức 

khỏe đều ổn định. Trung tâm Y tế thành phố đã lấy mẫu sàng lọc cho các đối tượng 

nguy cơ cao (cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và bệnh nhân đang điều trị tại 

trung tâm), các công dân thực hiện cách ly và các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, 

đại biểu ứng cử HĐND thành phố khóa XVII. Tổng số mẫu đã xét nghiệm của thành 

phố là 1.310 mẫu, 100% số mẫu đều âm tính. Thành phố đã có 1.113 người được tiêm 

vắc xin, không có tai biến nặng xảy ra, công tác tiêm chủng đảm bảo đúng theo yêu 

cầu của Bộ Y tế. 



 

Đồng chí Phạm Duy Hưng – Chủ tịch UBND thành phố, 

 Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố chủ trì hội nghị 

Hiện nay, tỉnh Nam Định đã qua 14 ngày không có ca bệnh Covid-19 trong cộng 

đồng, song tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang diễn 

biến rất phức tạp, nguy cơ mầm bệnh trong cộng đồng rất cao. Để đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố 

chỉ đạo: khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, toàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố đang sử dụng điện thoại 

smartphone cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, các cơ quan, đơn vị, Doanh 

nghiệp, hà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Nam Định đăng ký mã QRcode để 

thực hiện khai báo y tế nhằm phát hiện, truy vết tiếp xúc với các trường hợp mắc 

Covid-19 một cách nhanh nhất. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị 

thuộc thành phố, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các 

phường, xã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc thẩm quyền quản lý tuyệt đối không chủ quan, lơ là song cũng không được 

hoang mang trong công tác phòng, chống dịch; không công khai thông tin cá nhân (họ 

tên, địa chỉ, số điện thoại...) của các ca bệnh Covid-19 (F0), các đối tượng nghi nhiễm 

Covid-19 (F1,F2,F3...) và các trường hợp đang áp dụng các biện pháp cách ly y tế lên 

các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...). Đơn 

vị nào để xảy ra vi phạm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước 

Trưởng ban chỉ đạo Covid-19 thành phố; Cùng với Công an thành phố, các phường, 



xã tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công 

tác phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm việc tiếp tục tạm dừng hoạt động một số cơ 

sở kinh doanh cà phê, cơ sở làm đẹp, các quán vỉa hè như: Trà tranh bụi phố, drink tea, 

bia hơi... cho đến khi có thông báo mới; các cơ sở kinh doanh ăn uống trong nhà thực 

hiện việc giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. UBND các 

phường, xã, các tổ Covid-19 cộng đồng kiểm soát chặt chẽ những người đi về từ vùng 

có dịch, những người đã hoàn thành cách ly đang theo dõi sức khỏe tại nhà. Trung 

tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố phối hợp với các ngành chức năng xây 

dựng kế hoạch, lựa chọn doanh nghiệp tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 

tại doanh nghiệp. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố chỉ đạo triển khai việc nộp 

đơn trực tuyến (phụ huynh học sinh có thể tải đơn trên Trang thông tin điện tử của các 

trường học, trên các trang mạng xã hội được pháp luật công nhận, trên Cổng thông tin 

điện tử thành phố và nộp đơn trực tuyến hoặc Khai đơn trực tuyến, nộp đơn trực tiếp 

tại các nhà trường). Thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan y tế trong công tác 

tuyển sinh đầu cấp; phân chia việc tiếp nhận hồ sơ theo từng địa bàn khu dân cư để 

tránh tập trung đông người tại các nhà trường. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể 

thao thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, 

cập nhật kịp thời các khuyến cáo của ngành y tế, các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, 

thành phố. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố thực hiện các 

nhiệm vụ, phụ trách các địa bàn được phân công và chịu trách nhiệm trước đồng chí 

Trưởng ban chỉ đạo./. 

       https://thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


