
Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà tại khu cách ly tập trung của thành phố 

          Chiều ngày 24/9, Đồng chí Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, 

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

cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của thành phố tại Trung tâm điều 

dưỡng Người có công tỉnh Nam Định. 

 

Đoàn công tác kiểm tra khu vực bếp ăn tại khu cách ly tập trung 

          Khu cách ly tập trung của thành phố tại Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh 

Nam Định đã tiếp nhận 83 trường hợp, hiện tại còn 28 trường hợp đang được theo dõi 

sức khoẻ. Đồng chí Phạm Duy Hưng đã ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ và đội 

ngũ y, bác sĩ đang túc trực tại đây để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng thời, ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, 

người dân thực hiện biện pháp cách ly y tế... 

          Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế tiếp tục khắc phục mọi 

khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; không chủ quan, lơ là, bảo đảm an 

toàn trong thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Làm tốt công tác theo dõi sức 

khỏe công dân cách ly theo đúng quy định; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết 

tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 



 

Đoàn công tác tặng các phần quà cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch 

Covid-19 tại khu cách ly tập trung 

          Dịp này, đoàn đã tặng các phần quà nhằm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung./. 

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


