
Kết thúc vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại xóm 31, xã Hải 

Minh, huyện Hải Hậu 

 

Vào lúc, 17 giờ 00 phút, ngày 29/7/2021, UBND huyện Hải Hậu đã công bố Quyết 

định kết thúc khoanh vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại xóm 31, 

xã Hải Minh, huyện Hải Hậu. Đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng lãnh đạo 1 số phòng, ban ngành 

của huyện đã tới dự. 

Sau 18 ngày thực hiện cách ly xã hội, từ 17 giờ, ngày 29/7 UBND huyện giao 

cho UBND xã Hải Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thu dỡ các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xóm 31, xã Hải Minh và tiếp tục 

tuyên truyền người dân trong xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid -19.  

  

 

  

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trao Quyết định và chúc mừng 

các thành viên các chốt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

  



 

 

   

Trước đó, ngày 11/07/2021, huyện Hải Hậu nhận được thông tin 02/06 hành 

khách đi trên chuyến xe xuống tỉnh Hà Tĩnh bị dương tính với Covid -19. Các lực 

lượng chức năng huyện thần tốc, truy vết có 31 trường hợp liên quan chuyến xe trên 

địa bàn Hải Hậu. Trong đó 01 trường hợp là công dân ở xóm 31, xã Hải Minh có kết 

quả dương tính Covid -19; 30 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện 

phục hồi chức năng tỉnh Nam Định ở TT. Thịnh Long, huyện Hải Hậu. Ngày 

12/07/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu ban hành Quyết định số 07 

thiết lập vùng cách ly để phòng chống dịch Covid -19 tại khu dân cư thuộc dong 1 xã 

Hải Minh gồm 16 hộ dân với 60 nhân khẩu. 



  

 

 



 

   

Đến nay, sau 18 ngày tổ chức thực hiện, tình hình dịch bệnh tại xóm 31 đã được 

kiểm soát, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, nhân dân yên 

tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền. Tại địa phương 

không phát sinh thêm ca nhiễm mới, sức khỏe của người dân ổn định. Kết quả điều trị 

và xét nghiệm các ca cùng đi với ca bệnh đã về địa phương; đều kết quả âm tính, nguy 

cơ phát sinh dịch đã được kiểm soát và khống chế. 

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kết thúc khoanh vùng, cách ly y tế phòng, 

chống dịch Covid-19 tại xóm 31, xã Hải Minh, đồng chí Lưu Thị Nghiêm - Thường 

vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương 

tinh thần, công sức tham gia phòng chống dịch của các thành viên trong tổ công tác 

của huyện, của xã và nhân dân xóm 31 trong thời gian qua. Đồng thời, thay mặt 

Huyện ủy - UBND huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã cảm 

ơn các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã quan tâm hỗ trợ vật chất để phòng 

chống dịch. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu xã Hải Minh tiếp tục tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

theo sự chỉ đạo của cấp trên để góp phần chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch 

bệnh Covid-19. 

Với những người dân xóm 31 thời khắc được dỡ bỏ lệnh cách ly là lúc họ vui 

mừng, phấn khởi được trở về cuộc sống mới, cùng niềm hân hoan khi đã đẩy lùi dịch 



bệnh COVID-19. Ông Lương Văn Tý - xóm 31, xã Hải Minh phấn khởi chia sẻ: "Tôi 

rất vui vì phong tỏa được dỡ bỏ, không chỉ việc đi lại thuận lợi hơn mà mọi hoạt động 

đồng áng, sản xuất, kinh doanh cũng được phục hồi để ổn định cuộc sống. Tôi rất 

cảm ơn và tuyệt đối tin tưởng Đảng, Nhà nước, chính quyền, cơ sở hướng dẫn. Cầu 

mong các nơi ở nước ta cũng sớm có cuộc sống trở lại bình thường"./.  

 Nguồn: http://haihau.namdinh.gov.vn/ 


