UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 963/UBND-VX
V/v thực hiện Thông báo Kết
luận số 134/TB-UBND của
UBND tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận tổ quốc 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.
Trong tuần qua, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta tiếp tục diễn biến rất
phức tạp nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và thành phố Hà
Nội. Các cấp, các ngành đã tập trung cao độ triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch
COVID-19; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành uỷ, UBND thành phố về công
tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; chủ động, kịp thời
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa
phương, kiểm soát chặt chẽ không để dịch từ bên ngoài vào thành phố. Bên cạnh đó,
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, các phòng, ban, đơn vị, ngành
liên quan, UBND các phường xã tiếp tục 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 tỉnh.
Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 ở nước ta vẫn diễn biến rất phức tạp,
luôn thường trực nguy cơ cao có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trên địa bàn
thành phố. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
COVID- 19, đồng thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội;
UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu
phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể thành phố tiếp tục 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 uỷ, UBND thành phố về các
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên cập nhật những chỉ đạo,
hướng dẫn mới để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; chủ động rà soát, cập nhật, xây dựng
phương án, kịch bản phòng, chống dịch tại đơn vị sẵn sàng đáp ứng với mọi tình
huống của dịch bệnh.
2. Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Ban
Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các phường xã và các đơn vị liên quan tiếp tục
chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài về địa bàn thành phố, không để nguồn
lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố.
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- Đối với 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:
Yêu cầu UBND các phường, xã đón nhận người dân về nơi cách ly tập trung
và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả xét nghiệm, 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 và đồng thời
phải thực hiện xét nghiệm theo chỉ đạo của Bộ Y tế (chi phí xét nghiệm do người
dân tự trả tiền). Giao Phòng Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể, thống nhất để triển
khai thực hiện; thời gian hoàn thành và báo cáo về UBND thành phố chậm nhất
16h00 ngày 29/7/2021.
- Đối với 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…
+ Yêu cầu UBND các phường, xã rà soát, lập danh sách, quản lý, giám sát
chặt chẽ người lao động cư trú tại địa phương mình đi ra tỉnh ngoài làm việc; đồng
thời cấp giấy xác nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày.
- Đối với người lao động ở các tỉnh lân cận làm việc tại thành phố đi về trong ngày:
+ Các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp An Xá: Giao Trung tâm Phát
triển Cụm công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong Cụm lập danh sách người lao động cư trú tại các
tỉnh lân cận đi về trong ngày gửi về UBND thành phố; thời gian hoàn thành chậm
nhất 16h00 ngày 02/8/2021. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký giấy xác nhận cho
người lao động cư trú tại các tỉnh lân cận đi về trong ngày và đồng thời, 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 và liên hệ với UBND
phường, xã nơi cư trú cấp giấy xác nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày.
+ Các doanh nghiệp ngoài Cụm công nghiệp An Xá: Giao UBND các
phường, xã yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn lập
danh sách người lao động cư trú tại các tỉnh lân cận đi về trong ngày; UBND các
phường xã báo cáo danh sách về UBND thành phố; thời gian hoàn thành chậm nhất
16h00 ngày 03/8/2021. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ký giấy xác nhận
cho người lao động cư trú tại các tỉnh lân cận đi về trong ngày và đồng thời, 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 và liên hệ với UBND
phường, xã nơi cư trú cấp giấy xác nhận để đi qua các chốt kiểm soát hàng ngày.
3. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực
hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là 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… kịp thời xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm và yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các
yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
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Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã 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 kiểm tra, giám sát cá nhân, gia đình.
4. UBND phường xã: Huy động lực lượng công an phường, xã, các lực lượng
chức năng, tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng, trưởng thôn (xóm), tổ
trưởng tổ dân phố tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân khẩu; yêu cầu người dân thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo cam kết đã ký.
5. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện nếp sống
văn minh trong tổ chức tang lễ, đám cưới, phải giảm quy mô, không tổ chức tập
trung đông người.
Giao Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm
Văn hoá - Thông tin và Thể thao thành phố, các đơn vị liên quan có văn bản hướng
dẫn việc tổ chức tang lễ, đám cưới trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến như
hiện nay; thời gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất 16h00 ngày
30/7/2021.
Giao Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và
các đơn vị liên quan có văn bản hướng dẫn việc tổ chức tang lễ đối với trường hợp tử
vong do COVID- 19 (nếu có) theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế; thời gian
hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất 16h00 ngày 30/7/2021.
6. PhòngY tế thành phố chủ trì phối hợp Trung tâm Y tế thành phố, các đơn vị
liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống
dịch trên diện rộng (với 1.000 ca nhiễm, 3.000 ca nhiễm, 5.000 ca nhiễm, … ); thời
gian hoàn thành và báo cáo UBND thành phố chậm nhất 16h00 ngày 02/8/2021.
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, nhất là phương án đảm bảo cung
ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.
7. Về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
- PhòngY tế thành phố , Trung tâm 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.
- PhòngY tế thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Cụm công
nghiệp thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan rà soát các đối
tượng thuộc diện tiêm vắc xin theo quy định, tham mưu phân bổ vắc xin theo đúng
chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đảm bảo công bằng, minh
bạch, đúng đối tượng được ưu tiên.
8. Về thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ.
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- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, 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 thành phố phê duyệt theo quy
định. Riêng các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng theo Quyết định số
30/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh, yêu cầu UBND các phường xã
khẩn trương rà soát, thẩm định, lập danh sách hỗ trợ, trình UBND thành phố (qua
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố) trước ngày 08/8/2021.
- Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu
UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo đôn đốc thực hiện; thời gian hoàn thành
trước 16h00 ngày 29/7/2021.
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 Covid-19 TP;
- Các phòng ban, ngành, đơn vị thuộc TP;
- CPVP UBND TP;
- Lưu: VT, Website TP, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Như
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