
Đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy  iao Thủy trao tặng 

101 triệu đồng cho nhân dân xóm 2 xã  iao Hải 

 

    Nhằm động viên nhân dân xóm 2 xã  iao Hải vượt qua khó khăn sau khi hoàn 

thành cách ly theo quy, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã trao 

tặng số tiền 101 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ phòng chống Covid-19 của 

huyện, hỗ trợ các hộ dân trong xóm có điều kiện đầu tư cho phát triển sản xuất. 

 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TVU, Bí thư huyện ủy trao tặng 101 triệu đồng 

cho nhân dân xóm 2 xã Giao Hải 

Từ 17h ngày 3/6/2021, khu dân cư xóm 2 xã Giao Hải chính thức được dỡ bỏ lệnh 

phong tỏa cách ly do Covid-19. Dù lệnh dỡ bỏ phong tỏa có hiệu lực, nhưng chính 

quyền địa phương vẫn tiếp tục theo dõi y tế thêm 7 ngày và duy trì các chốt kiểm soát 

dịch bệnh. Vào thời điểm này, nhân dân xóm 2 xã Giao Hải tiếp tục thực hiện mục 

tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, trong đó nhiệm vụ trước mắt 

tập trung phương tiện, nhân lực thu hoạch nhanh gọn các trà lúa Xuân, chuyển trọng 

tâm sang làm đất để gieo cấy lúa Mùa, đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. 

Nhằm động viên nhân dân xóm 2 xã Giao Hải vượt qua khó khăn sau khi dỡ bỏ 

lệnh phong tỏa, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã trao tặng 101 

triệu đồng (trích từ nguồn quỹ phòng chống Covid-19 của huyện) hỗ trợ để các hộ dân 

trong xóm có điều kiện đầu tư cho phát triển sản xuất. 



 

Đồng chí Phạm Quang Ái - TVU, Bí thư huyện ủy  phát biểu động viên cán bộ, 

nhân dân xã Giao Hải 

 Tuy nhiên, dịch bệnh Covid -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan 

ra cộng đồng là rất cao, đồng chí Phạm Quang Ái - TUV, Bí thư huyện ủy đã ghi nhận 

sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Giao Hải trong việc 

phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chính quyền xã Giao Hải đẩy 

mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân xóm 2 nói riêng và toàn xã nói 

chung không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống 

dịch, đặc biệt không để dịch lây lan ra ngoài cộng đồng. Trong đó, thực hiện nghiêm 

thông điệp 5K + Vắc xin của Bộ Y tế. Các ngành chức năng như Công an, Quân sự, Y 

tế tiếp tục quản lý, theo dõi, rà soát, giám sát chặt chẽ các trường hợp là người địa 

phương từng đi, đến vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với các trường hợp mắc Covid -19, 

để có biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định phòng chống dịch./. 

       https://giaothuy.namdinh.gov.vn/ 


