
Huyện Vụ Bản dự họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-

19 do UBND tỉnh tổ chức 

Chiều 21/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức 

hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới. 

  

 

Điểm cầu Vụ Bản tham dự hội nghị trực tuyến 

  

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị 

còn có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, cùng điểm cầu 10 huyện, thành phố trong tỉnh. 

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Vụ Bản có đồng chí Phạm Văn 

Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn 

Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch của huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

huyện. Ngoài ra, hội nghị trực tuyến của tỉnh còn được kết nối tới điểm cầu các xã, thị 

trấn của huyện Vụ Bản với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Sở Y tế báo cáo kết quả công tác 

phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn. Theo đó, trong thời gian từ ngày 3/12 đến 

ngày 20/12, tỉnh Nam Định đã ghi nhận 808 ca nhiễm Sars-Cov2; trong đó có 396 ca 



trong cộng đồng, 48 ca mắc là trẻ em dưới 6 tuổi. Tổng số hồi phục xuất viện là 1.326 

bệnh nhân, tổng số tử vong là 3 ca. Đang thực hiện cách ly 2.400 trường hợp ở các 

trung tâm tập trung và cách ly ở nhà là trên 16.000 trường hợp. Toàn tỉnh đã tổ chức 

test nhanh cho 49.493 người. Tổng tích lũy mũi tiêm trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.800 

mũi, trong đó mũi 1 cho người lớn là 1.177 mũi chiếm 88%; tiêm mũi 2 cho người lớn 

được 689.422 liều chiếm 54% và ghi nhận 125.000 trường hợp có phản ứng nhẹ và 

vừa. Ngành Y tế đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, phấn đấu hoàn 

thành tiêm đầy đủ 2 mũi cho người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-18 tuổi xong trước 

ngày 26/12/2021. 

Ngành Y tế nhận định, dịch Covid-19 tại Nam Định đang có diễn biến hết sức 

phức tạp, số ca mắc cộng đồng tiếp tục có xu hướng gia tăng, dịch bệnh từ cộng đồng 

xâm nhập vào các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và một số siêu thị, 

chợ đầu mối gây khó khăn cho việc kiểm soát, khống chế. Cần tiếp tục tăng cường 

các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là giám sát phát hiện sớm, điều trị giảm bệnh 

nặng, tử vong và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh tránh sự phát triển, lây lan của virus, 

do gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ 

xâm nhập của biến chủng mới. 

Tại cuộc họp, các Sở, các Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của 10 huyện, 

thành phố đã báo cáo công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua, việc truy vết 

cách ly, tiêm vắc xin phòng Covid-19 và các công việc phòng, chống dịch trong thời 

gian tới. 

  

 



Đ/c Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kết luận hội nghị 

  

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, đồng chí Phạm Đình Nghị 

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh phát biểu kết luận: Đến thời điểm này, tỉnh xác định dịch Covid-19 

bùng phát có thể sẽ phải ghi nhận 5.000 ca/ngày. Dịch bệnh hiện nay ngày càng phức 

tạp, sẽ xuất hiện nhiều ở cộng đồng nên mỗi người cần xác định rõ tư tưởng sẵn sàng 

thích ứng linh hoạt, an toàn và sống chung với dịch. Đồng chí yêu cầu các huyện, 

thành phố cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp 

căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung cao 

độ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đi đầu, 

của từng cán bộ Đảng viên trong phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm các quy định trong phòng, chống dịch. Thần tốc truy vết, xét nghiệm sàng lọc, 

cách ly, khoanh vùng phong tỏa; duy trì nâng cao hiệu quả tổ Covid cộng đồng trong 

việc giám sát cách ly tập trung tại và kiểm soát những người đến cư trú tại địa phương. 

Đặc biệt, nhấn mạnh khuyến khích mỗi gia đình tự trang bị một vài bộ kit test Covid-

19 để test nhanh tại nhà như một hình thức tự kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Sở Y 

tế, các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về công tác 

cách ly F0, F1 tại nhà để đảm bảo an toàn cao nhất, không để dịch bệnh lây lan, bùng 

phát. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 với mục tiêu 

nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe của Nhân 

dân. 

Ngay sau hội nghị trực tuyến của tỉnh, UBND huyện đã họp trực tuyến với Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn để triển khai thực hiện các nội 

dung chỉ đạo của UBND tỉnh. 

  



 

Đ/c Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch của huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn 

  

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện đề nghị: Các 

thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, các cơ quan đơn vị, 

các xã, thị trấn không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ 

động các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch; phát huy vai trò tổ Covid cộng 

đồng trong việc giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp công dân trở về từ vùng 

dịch, các trường hợp các ly tại nhà; tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức không 

tham gia vào các sự kiện, các đám hiếu, hỷ khi không thật sự cần thiết; tuyên truyền 

vận động nhân dân không tổ chức các sự kiện quy mô lớn vào dịp Noel, tết. Đặc biệt, 

Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn hoàn thành tiêm mũi 2 cho người 

từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

xong trước ngày 26/12/2021./. 

Nguồn: vuban.namdinh.gov.vn 


