UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 941 /UBND-VX
V/v tiếp tục triển khai biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 24 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, đặc biêt là Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND
ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng
chống dịch trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 06h00 ngày 24/7/2021 theo Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 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-19trên địa bàn thành phố, đến nay tình hình dịch
bệnh trên địa bàn thành phố được kiểm soát.
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.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 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. Người dân từ các tỉnh, thành phố 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.
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3. Triển khai các biện pháp, nghiệp vụ công tác; thực hiện tốt mục tiêu kiểm
soát dịch từ bên ngoài vàođịa bàn thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND
các phường, xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, cụ thể:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo: Từ 12h00 ngày 21/7/2021: tăng cường
kiểm tra, rà soát, phát hiện, yêu cầu tất cả người từ ngoài tỉnh 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:
+ 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.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dừng một số hoạt động theo chỉ đạo
của UBND tỉnh, của UBND thành phố, đặc biệt là nghiêm cấm các hoạt động bán
hàng trên vỉa hè.
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./.
Nơinhận:
- Như Kính gửi
- Thường trực: Thànhủy, 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.
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