
Lãnh đạo huyện Hải Hậu thăm, tặng quà hỗ trợ cho các đơn vị tuyến đầu trong 

công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện và các hộ dân nằm trong 

vùng cách ly thuộc xóm 31 xã Hải Minh 

 

              Sáng ngày 28/7, đồng chí Lưu Thị Nghiêm- Thường vụ Huyện ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Hưng- Thường vụ 

Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện  đã đi thăm, tặng quà hỗ trợ cho các đơn vị 

tuyến đầu trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện, gồm: Công 

an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế 

huyện, Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và các hộ dân nằm trong vùng cách ly 

thuộc xóm 31 xã Hải Minh. 

  

 

  

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, đồng chí Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các đơn vịtuyến đầu trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của huyện tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm; thực 

hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, huyện, của ngành về công tác phòng, chống dịch; tăng 

cường công tác giám sát dịch trên diện rộng, bố trí nhân lực hợp lý, bảo đảm an toàn 

tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên và đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh; 



đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân 

trong công tác phòng, chống Covid-19. 

 

 

 

  

Để kịp thời động viên các đơn vịtuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã trao 

tặng tổng số tiền là 80 triệu đồng cho các đơn vị; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, Bệnh viện đa khoa huyện mỗi đơn vị 20 triệu đồng; Trung tâm y tế huyện 

và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh mỗi đơn vị 10 triệu đồng. Tại xã Hải Minh, 

đoàn đến thăm và trao số tiền là 86 triệu đồng hỗ trợ cho 16 hộ dân với 54 nhân khẩu 

thuộc 1 dong của xóm 31. Theo quy định mỗi nhân khẩu được hỗ trợ tiền ăn là 80 

nghìn đồng/ngày trong suốt quá trình  dong xóm bị thiết lập vùng cách ly. Toàn bộ số 

tiền hỗ trợ trên được trích từ Qũy phòng chống Covid-19 của huyện. 

 

 



 

  

 

  

Cũng trong buổi sáng, tại Trường THCS Hải Hưng, đồng chí Lưu Thị 

Nghiêm- Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cũng đến 

kiểm tra công tác tiêm phòng Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19 thuộc 5 xã Hải Vân, Hải Nam, Hải Hưng, Yên Định, Hải Phương./. 

 

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


