
Thành phố Nam Định thần tốc hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine và xét nghiệm 

diện rộng. 

          Ngay sau khi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố 

để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Vào tối ngày 28/10, 

UBND thành phố tổ chức họp trực tuyến với các phường, xã nhằm triển khai các 

nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch. 

 

Các đồng chí tham dự buổi họp tại điểm cầu Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch 

thành phố 

           Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành 

ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo cuộc họp, Đồng chí Phạm Duy Hưng, 

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Covid-19 

thành phố chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

thành phố, Thủ trưởng các đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 thành phố; Tại điểm cầu 25 phường, xã có các đồng chí Thường vụ Thành uỷ được 

phân công tại địa phương, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, 

Trưởng BCH Quân sự, các đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ, Chi đoàn phường. 

          Từ ngày 25-10 đến nay, trên địa bàn thành phố Nam Định đã ghi nhận, phát 

hiện một số chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Các ổ dịch rất phức tạp, diễn 

biến nhanh, liên quan đến nhiều địa điểm tập trung đông người như trường học, siêu 

thị, nhà hàng, công ty...; có nhiều trường hợp tiếp xúc gần và lịch trình di chuyển, địa 

bàn rộng gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng và dập dịch. Đến 12 giờ 

ngày 28-10-2021, qua phương pháp xét nghiệm PCR đã phát hiện 47 ca F0 trên địa 

bàn các phường, xã, gồm: 18 ca ở phường Lộc Hạ; 6 ca tại phường Hạ Long; 3 ca ở 



phường Lộc Vượng; 2 ca ở xã Nam Phong; 1 ca ở xã Nam Vân; 4 ca ở phường 

Nguyễn Du; 4 ca ở phường Phan Đình Phùng; 4 ca ở phường Thống Nhất; 1 ca ở 

phường Trần Đăng Ninh: 2 ca ở phường Vị Hoàng; 2 ca ở phường Vị Xuyên. 

          Để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, thành phố Nam Định đã chỉ đạo cơ 

quan y tế tổ chức test nhanh đối với toàn bộ người dân 25 phường, xã. Số mẫu lấy 

trong ngày 28/10 là 384 mẫu PCR, 55000 mẫu test nhanh. Thành phố cũng đã tổ chức 

tiêm vắc-xin Trong ngày: 7.810 mũi 1. Tổng số đã tiêm: 89.317 liều (mũi 1: 79.427 

liều, mũi 2: 9.890). Thành phố cũng ưu tiên phân bổ tiêm trên diện rộng cho địa bàn 

có nguy cơ cao, người trên 50 tuổi, các đối tượng ưu tiên theo quy định. Đảm bảo 

hoàn thành tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19 cho toàn thành phố Nam Định trước 

ngày 7-11-2021. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định 

cũng đã ban hành các quyết định thiết lập 6 vùng cách ly y tế tại phường Vị Hoàng; 

phường Phan Đình Phùng; xã Nam Vân; xóm Nam Hùng 1, xã Nam Phong; phường 

Vị Xuyên; phường Nguyễn Du gồm 76 hộ dân với 255 nhân khẩu. 

 

25 điểm cầu các phường, xã 

          Tại các điểm cầu, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố hiện nay, làm rõ những mặt còn hạn 

chế, bất cập như: việc báo cáo hằng ngày nên thống nhất vào một khung giờ nhất định; 

Trung tâm y tế cần nhanh chóng xác định yếu tố dịch tễ của các ca bệnh và thông báo 

cho các phường, xã để địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dich phù hợp; 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế hệ thống lại các văn bản chỉ đạo, gửi về các địa phương 

để công tác chỉ đạo được đồng bộ và xuyên suốt… 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi họp 

          Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV 

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Biểu dương ngành các cấp các 

ngành và toàn thể các phường, xã trên địa bàn thành phố; Thành phố cũng ghi nhận 

những đóng góp, ủng hộ của cộng đồng Doanh nghiệp, sự tin tưởng, đồng lòng ủng 

hộ của các tầng lớp nhân dân trong công tác triển khai các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian vừa qua. Nhằm phát huy tốt 

vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch, đồng chí yêu cầu các Toàn 

thể hệ thống hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc, nhất là các phường, xã và các 

cấp cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo phương châm 

"phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị 

tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng". Phân công cho các tổ Covid cộng đồng 

giám sát, theo dõi các trường hợp, F1, F2 đang cách ly tại nhà. 



 

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

 Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị 

          Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ 

tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố  yêu cầu các phòng, ban đơn vị 

và các địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau: 

1. Toàn thể hệ thống hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc, nhất là các 

phường, xã và các cấp cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm 

sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng". 

2. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Trung 

ương, của tỉnh và các nội dung tại Thông báo số 210/TB-UBND ngày 26/10/2021, 

Văn bản số 822/UBND-VP7 ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh và các Văn bản số 

1479/UBND-VX ngày 26/10/2021, Thông báo số 373/TB-UBND ngày 27/10/2021 

của UBND thành phố. 

3. Các lực lượng chức năng thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2 để thực 

hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định; khẩn trương xác định nguồn lây bệnh 

để từ đó có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả nhất, sớm kiểm soát 

được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

- Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, kiểm soát 

chặt chẽ tại vùng thiết lập cách ly, phong tỏa; thần tốc truy vết các đối tượng có yếu tố 

dịch tễ. 



- Ban chỉ huy Quân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý các khu 

cách ly tập trung; phối hợp đảm bảo tại các vùng cách ly, phong tỏa. 

- Trung tâm Y tế chủ trì hướng dẫn phân loại F1, F2, thực hiện việc xét nghiệm, 

cách ly y tế... 

4. Công tác xét nghiệm 

Tập trung xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người dân thành phố. Các phường, 

xã huy động các lực lượng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... tham gia hỗ trợ công tác 

xét nghiệm. Hoàn thành chậm nhất trong ngày 30/10/2021. 

5. Cơ sở cách ly 

Ban chỉ huy quân sự thành phố rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở 

rộng, kích hoạt sử dụng được ngay các cơ sở cách ly tập trung đáp ứng yêu cầu diễn 

biến của dịch bệnh theo cấp độ cao hơn. 

6. Về quản lý các trường hợp cách ly 

- Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao phải 

thực hiện cách ly tập trung. 

- Đối với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) có yếu tố dịch tễ nguy cơ thấp có thể 

cách ly tại nhà nhưng phải cam kết với chính quyền địa phương. Trường hợp cách ly 

trong cùng một nhà có F1 và F2, thì trường hợp F2 được cách ly tại nhà như trường 

hợp F1. Chính quyền địa phương, tổ dân phố, thôn xóm, tổ Covid-19 cộng đồng quản 

lý, giám sát chặt chẽ, triệt để; giúp nhân dân mua lương thực, thực phẩm và các vật 

dụng thiết yếu; tổ chức thu gom, xử lý rác thải theo quy định. 

- Các trường hợp F2 đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin, có xét nghiệm test nhanh kháng 

nguyên hoặc xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu được 

phép đi lại để làm việc, nhưng luôn thực hiện yêu cầu 5K, nhất đeo khẩu trang, không 

tập trung đông người. 

7. Công tác tiêm chủng 

Tập trung huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia triển khai tiêm 

chủng phòng Covid-19 toàn dân; huy động đủ lực lượng y, bác sỹ và lực lượng phục 

vụ tiêm chủng để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho toàn thể người dân đang sinh 

sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, kêu gọi tất cả người dân 

trên địa bàn thành phố đến các điểm tiêm chủng để tiêm vắc xin. Hoàn thành tiêm mũi 

1 trước ngày 07/11/2021; triển khai tiêm mũi 2 hoàn thành trước 31/12/2021. 

8. Trung tâm Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham 

mưu thành lập 2 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố theo quy định để hỗ trợ 

các trường hợp cách ly tại gia đình. Đặc biệt là Công khai số điện thoại đường dây 

nóng của Trạm y tế lưu động để người dân liên lạc khi cần thiết. 



9. Các cấp, các ngành thường xuyên cập nhật các chỉ đạo, lãnh đạo của Trung 

ương, của tỉnh, của thành phố và thông tin về cấp độ dịch dưới cấp xã, phường theo 

Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" 

để triển khai kịp thời, an toàn hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thành phố. 

10. Phòng Y tế, Trung tâm y tế, các phường, xã rà soát kịch bản, các điều kiện 

cần thiết về nhân lực, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, oxy y tế đảm bảo đáp ứng từng cấp 

độ dịch 100 ca, 500 ca và trên 1.000 ca. Triển khai vận hành Trung tâm Y tế thành 

phố Nam Định là nơi phục vụ công tác điều trị người nhiễm Covid-19. 

11. Phòng Y tế, các phường, xã, các đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo các 

cơ sở y tế tư nhân, hiệu thuốc kiểm soát chặt chẽ người đến khám chữa bệnh, mua 

thuốc, nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng, khó thở, mất vị giác... phải yêu cầu thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như: xét nghiệm, khai báo y tế… và 

thông báo cho y tế cơ sở được biết, xử lý theo quy định. 

12. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân hạn chế ra khỏi nhà nếu 

không thực sự cần thiết. Yêu cầu nhân dân giảm quy mô tổ chức đám cưới, đám tang, 

đám giỗ; không mời người từ các tỉnh, thành phố khác, huyện khác trong tỉnh tham dự. 

- Người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ đến 5 giờ sáng, trừ trường hợp cần 

thiết như làm nhiệm vụ, cấp cứu, lao động sản xuất... 

- Các cơ sở kinh doanh, cửa hàng, nhà hàng được phép hoạt động tối đa đến 21 

giờ hàng ngày, trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu như thuốc, lương thực, 

thực phẩm... 

- Các cơ quan, công sở trên toàn địa bàn thành phố tăng cường làm việc trực tuyến, 

nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ. 

13. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố, các phường, xã và các 

đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng, 

rà soát kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Yêu 

cầu các doanh nghiệp định kỳ hàng tuần xét nghiệm tầm soát xác suất cho người lao 

động theo quy định. 

14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa 

truyền thanh và đội thông tin lưu động về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, 

chống dịch để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành 

nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt là công khai thông tin dịch tễ của 

các trường hợp F0 để nhân dân biết, ai tiếp xúc gần chủ động khai báo với chính 

quyền địa phương, cơ sở y tế. Yêu cầu các trường hợp ho, sốt, khó thở, mất vị giác... 

phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và xử lý theo quy định. 



15. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng thông tin dư luận về tình 

hình dịch bệnh cùng với chính quyền, nhân dân chung sức, đồng lòng sớm kiểm soát, 

đẩy lùi dịch bệnh vì sức khỏe của chính mình, của gia đình, của doanh nghiệp và cộng 

đồng. 

16. Yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

thành phố, đồng chí Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, các đồng chí 

Bí thư, Chủ tịch các phường, xã để chế độ điện thoại 24/24 giờ nhằm phục vụ công 

tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn/ 


