UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 918 /UBND-VX
V/v tiếp tục triển khai biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo Kết luận số
127/KL-UBND của UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định;
- Các ban xây dựng Đảng, các Đoàn thể, đơn vị thuộc Thành ủy;;
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc TP. Nam Định;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Những ngày vừa qua, tình hình dịch COVID-19ở nước ta diễn biến rất phức
tạp nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, trong tỉnh đã ghi
nhận 03 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, là các trường hợp
trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Các cấp, các ngành của thành phố đã chủ động,
triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn thành phố, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành
phố được kiểm soát. Bên cạnh đó, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, các
phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã đã tích cực triển khai chính
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp, nhất
là tại các tỉnh phía Nam, luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa
bàn thành phố. Thực hiện Thông báo số 127/TB-UBND ngày 20/7/2021 của
UBND tỉnh Nam Định về Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Để triển khai thực hiện quyết liệt
hơn nữa, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid -19,
đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội; UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 thành phố Nam Định yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các Bộ,
ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố
về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên cập nhật những chỉ
đạo, hướng dẫn mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động, quyết
liệt, mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Kinh tế, Trung tâm Phát
triển Cụm công nghiệp, phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, phòng Văn hóa Thông tin, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra,
kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là
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đối với các nơi có nguy cơ cao như: các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, chợ dân sinh,
nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lớn sử dụng
nhiều lao động, … Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống
dịch trong phạm vi, địa bàn quản lý; cấp trên kiểm tra cấp dưới; cấp thành phố
kiểm tra cấp phường xã, cấp phường xã kiểm tra các thôn, xóm, tổ dân phố; tổ
Covid-19 cộng đồng kPiểm tra, giám sát cá nhân, hộ gia đình.
3. Trung tâm Y tế thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Y tế thành phố, các
đơn vị liên quan xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn với các mức độ
cao hơn. Đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó hiệu quả với
mọi tình huống của dịch bệnh theo nguyên tắc 4 tại chỗ, trên tinh thần tự chủ, tự
lực, tự chịu trách nhiệm.
4. UBND các phường, xã huy động lực lượng công an phường, xã, các lực
lượng chức năng, Tổ Covid-19 cộng đồng, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố
rà soát từng hộ gia đình, yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch, nhất là khai báo biến động nhân khẩu, kịp thời khai báo y tế đối với
các trường hợp người thân từ tỉnh ngoài về địa bàn thành phố (theo biểu mẫu đính
kèm). UBND các phường, xã tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành
phố (qua Phòng Y tế thành phố, Công an thành phố, Văn phòng HĐND-UBND
thành phố) trước ngày 26/7/2021.
5. Việc đón nhận người dân từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa bàn thành phố:
Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành
phố, Công an thành phố, UBND các phường, xã đón nhận người dân về nơi cách ly
tập trung và lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sau khi có kết quả
xét nghiệm, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành
phố sàng lọc, phân loại (nếu âm tính và không có yếu tố dịch tễ) thì thực hiện cách
ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về thành phố, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức
khỏe theo quy định của ngành y tế và phải thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày
thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tại nhà.
6. Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua;
thực hiện tốt mục tiêu kiểm soát dịch từ bên ngoài vào thành phố, yêu cầu các cơ
quan, đơn vị, UBND các phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch, cụ thể:
- Từ 12h00 ngày 21/7/2021: tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện, yêu cầu
tất cả người vào địa bàn thành phố (trừ trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết
định của cấp có thẩm quyền) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên)
được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Các trường hợp được vào
thành phố phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế với chính quyền địa phương,
trên cơ sở đó, ngành Y tế phân loại, sàng lọc để quyết định việc lấy mẫu xét
nghiệm, cách ly y tế và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với công nhân, người lao
động làm việc ở tỉnh ngoài đi về trong ngày:
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+ Yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch,
thực hiện ký cam kết, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, không tập trung đông người…
+ UBND các phường, xã rà soát, lập danh sách, quản lý, giám sát chặt chẽ
người lao động cư trú tại địa bàn đi ra tỉnh ngoài làm việc; đồng thời cấp giấy xác
nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày.
7. Về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19
- Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục
triển khai, sớm hoàn thành tiêm vắc xin đợt 3 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nam
Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định...
- Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Y tế thành phố, Ban chỉ huy Quân sự
thành phố, UBND các phường xã và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kế
hoạch, phương án và chuẩn bị các điều kiện triển khai tiêm vắc xin trên diện rộng
theo Kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.
8. Về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các phòng, ban, đơn vị
được giao nhiệm vụ, UBND các phường xã khẩn trương chỉ đạo rà soát đối tượng,
tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, lập danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Phân công đồng chí Nguyễn Thị Như - Phó Chủ tịch UBND thành phố trực
tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.
- Các phòng, ban đơn vị, UBND các phường, xã báo cáo kết quả thực hiện về
UBND thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Văn
phòng UBND thành phố) vào 11h00 hàng ngày.
- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chủ trì, phối hợp
với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các phường xã thực hiện chính sách hỗ
trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng khi UBND tỉnh ban hành quyết
định. Trên cơ sở đó, UBND các phường xã khẩn trương chỉ đạo triển khai thực
hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công bằng, công khai theo quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tham mưu UBND thành phố bố trí
kịp thời nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức
nhất là qua hệ thống loa tuyền thanh của thành phố, xã, phường, thị trấn và đội
thông tin lưu động về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp về phòng, chống
dịch, chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, để người dân thành phố Nam Định đang ở
trong và ngoài tỉnh hiểu, bình tĩnh, chia sẻ, ủng hộ và tích cực thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng.
Hướng dẫn, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc
hiếu, việc hỷ, giảm quy mô, không tổ chức tập trung đông người.
10. Cán bộ, công chức, viên chức không đi ra tỉnh ngoài khi không thực sự
cần thiết, trường hợp đi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan,
đơn vị. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân không đi ra tỉnh ngoài khi
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không có việc thực sự cần thiết.
Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên BCĐ TP;
- Các phòng ban, ngành, đơn vị thuộc TP;
- CPVP UBND TP;
- Lưu: VT, Website TP, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
TẠI HỘ GIA ĐÌNH
-----------Họ và tên đại diện gia đình………………………………...…………………..…….….….
……
Địa chỉ:……………………………………………………………………………..….……….
Số CMND (CCCD):
Số điện thoại:………………………...……………………..……..………………..….………
Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, tôi và gia đình xin cam kết với Chính quyền
địa phương nơi cư trú thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể như sau:
1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60%
cồn) nhất là khi đi ra ngoài và khi về nhà.
2. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.
3. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
4. Khi có dấu hiệu: sốt (nhiệt độ trên 37,50 C), ho, hắt hơi và khó thở sẽ tự cách ly tại nhà,
đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
5. Cam kết kịp thời thực hiện khai báo tạm trú, lưu trú với Công an phường, xã ngay sau khi
có khách, người thân từ tỉnh ngoài về và khai báo y tế theo quy định; tự cách ly, theo dõi sức
khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch.
6. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ
địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân.
8. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ
bản thân và gia đình: https://www.bluezone.gov.vn/
9. Hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; hạn chế tập trung đông người (liên hoan, ăn
uống, đám cưới, đám hiếu…); giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét tại các khu vực công cộng.
10. Thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt, rác thải y tế đúng quy định.
Tôi và gia đình cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu mọi trách
nhiệm trước pháp luật./.
TP Nam Định, ngày tháng
năm 2021
ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

