ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1208 /UBND-VX
V/v thực thiện Test nhanh
kháng nguyên tại các trường
trên địa bàn thành phố trước
năm học 2021-2022

Kínhgửi:

Độclập - Tự do - Hạnhphúc
TP. Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2021

- Các phòng: Giáo dục – Đào tạo, Y tế thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Văn bản số 542/UBND-VP7 ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về
việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị cho năm học 20212022; Văn bản số 1551/SYT-NVY ngày 30/08/2021 của Sở Y tế tỉnh Nam Định về
việc triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho giáo viên trước
khai giảng năm học; UBND thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng
Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường, xã thực hiện tốt
một số nhiệm vụ sau:
1. Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức bàn giao; chỉ đạo chuyên môn; hướng
dẫn bảo quản, sử dụng Test nhanh Covid-19 cho Trạm Y tế các phường xã theo
đúng quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ban chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 thành phố, UBND thành phố.
2. Phòng Y tế thành phố chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai test nhanh
Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường trên địa bàn thành
phố Nam Định theo đúng quy định.
3. Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm
Y tế thành phố tiếp tục tổ chức triển khai test nhanh Covid-19 cho cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên tại trường Mầm non công lập, Tiểu học, Trung học cơ trên địa
bàn trên địa bàn thành phố Nam Định đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.
4. UBND các phường, xã: tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên các trường Mần non tư thục, Trung học phổ thông trên địa bàn
và chỉ đạo Trạm Y tế các phường, xã tiếp nhận và phối hợp với các trường Mầm
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non tư thục, Trung học phổ thông trên địa bàn triển khai test nhanh Covid-19 cho
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường Mầm non non tư thục, Trung học
phổ thông trên địa bàn quản lý theo đúng quy định. Thời gian gửi danh sách chậm
nhất 17h00 ngày 31/08/2021.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện/.
Nơinhận:

- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Website TP, VX.
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