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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố
tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 12/7/2021, UBND thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống
Covid-19 thành phố, Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 thành phố Nam Định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và
triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, năm 2021-2022. Đồng chí
Phạm Duy Hưng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố,
Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Nam Định chủ trì
cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, Thủ
trưởng các phòng, ban, ngành là thành viên các Ban chỉ đạo. Sau khi nghe đồng chí
Trưởng phòng Y tế thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố báo cáo và ý
kiến của các đại biểu, lãnh đạo UBND thành phố thống nhất kết luận như sau:
Thời gian qua, các cấp, các ngành 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. Biểu
dương các ngành: Y tế, Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo… đã tích cực, chủ
động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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 119/TB-UBND ngày 10/7/2021 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,
thực hiện mục tiêu kép; UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19, 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 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.
2. Tiếp tục quản lý chặt chẽ nhân khẩu tại địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, yêu
cầu tất cả các trường hợp trở về địa bàn thành phố, nhất là từ thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai bắt buộc phải khai báo y tế và thực hiện các biện
pháp cách ly theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh. Giám sát, theo dõi chặt chẽ các
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trường cách ly tại nhà, các trường hợp tự theo dõi sức khỏe, các trường hợp sau khi
kết thúc cách ly tập trung theo quy định.
3. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng thực hiện truy vết, quản lý chặt chẽ
nhân khẩu; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về thành phố;
người nhập cảnh vào Việt Nam trở về địa bàn thành phố.
- Tham mưu UBND thành phố biện pháp xử lý đối với người trở về từ vùng
dịch nhưng không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,
không thực hiện khai báo y tế với chính quyền địa phương; báo cáo về UBND
thành phố (qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố) chậm nhất vào hồi 10h00
ngày 14/7/2021.
4. Sẵn sàng các phương án phòng, chống dịch; tuyệt đối không bị động, lơ là,
chủ quan. UBND các phường, xã, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành
phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Trung tâm Phát triển
Cụm công nghiệp thành phố, Ban quản lý Chợ thành phố 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,
các doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao động…
5. Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế
thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả cơ sở cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố
tuyệt đối an toàn; thường xuyên rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo sẵn
sàng kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung do thành phố quản lý.
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch thành phố,
các phòng, ban liên quan, UBND các phường, xã chủ động rà soát đối tượng để triển
khai kịp thời chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của
Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính
phủ và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan.
7. Về triển khai Kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19:
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 848/UBNDVX ngày 11/7/2021; rà soát, cập nhật đối tượng (lập danh sách theo từng đối
tượng) tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố về UBND thành phố
(qua Phòng Y tế thành phố) trước 15h00 ngày 14/7/2021.
- Các đơn vị: Công an thành phố, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Phòng Y tế
thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kịch
bản, phương án cụ thể đáp ứng với các tình huống, cấp độ thực hiện biện pháp
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo tuyệt
đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố.
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tham
mưu cho UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch triển khai chiến
dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố đối với các nhiệm vụ
không thuộc chuyên môn ngành y tế.
8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, UBND các phường, xã chủ động
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cân đối nguồn lực để đảm bảo phục vụ công tác phòng chống dịch, chiến dịch tiêm
vắc xin phòng Covid-19 và thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy định.
Các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã căn cứ chức năng,
nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Các Ban XD Đảng thuộc Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;
- Thành viên BCĐ thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị của TP;
- Lưu: VT, Website TP, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
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