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THÔNG BÁO
Kết luận tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn thành phố Nam Định
Ngày 03 tháng 7 năm 2021, UBND thành phố Nam Định tổ chức họp về công
tác phòng, chống dịch Covid-19. 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: Công an,
Ban Chỉ huy Quân sự, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục - Đào
tạo thành phố; Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trung tâm Y tế; Ban Quản lý
chợ thành phố.
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 dự họp, lãnh đạo UBND thành phố
thống nhất kết luận như sau:
Thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta và trên địa bàn
tỉnh, thành phố diễn biến rất phức tạp; các cấp, các ngành đã chủ động, bình tĩnh,
sáng tạo, quyết liệt, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố, đến nay trên địa
bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. UBND
thành phố biểu dương các cấp, ngành, nhất là các lực lượng tuyến đầu như: Y tế,
Công an, Quân sự... trong công tác phòng, chống dịch.
Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, 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 phòng, chống dịch Covid-19, đồng
thời duy trì phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; UBND thành phố, Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân
dân tham gia phòng, chống dịch bệnh với tinh thần "chống dịch như chống giặc",
không được chủ quan, lơ là, song phải bình tĩnh ứng phó với các diễn biến của dịch
với cách làm chủ động, sáng tạo, khoa học; đồng thời tập trung thực hiện các
nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ đạo của 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 và Thành ủy, UBND thành phố về phòng,
chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày
07/5/2021, công văn số 527/UBND-VX ngày 10/5/2021, công văn số 566/UBNDVX ngày 14/5/2021, công văn số 589/UBND-VX ngày 20/5/2021, công văn số
631/UBND-VX ngày 27/5/2021, công văn số 678/BND-KT ngày 08/6/2021, công
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văn số 709/UBND-VX ngày 11/6/2021, công văn số 712/UBND-VX ngày
11/6/2021, công văn số 717/UBND-VX ngày 14/6/2021, công văn số 732/UBNDVX ngày 16/6/2021, công văn số 811/UBND-VX ngày 30/6/2021, Thông báo Kết
luận số 111/TB-UBND ngày 17/6/2021, công văn số 812/UBND-VX ngày
30/6/2021của UBND thành phố.
- Tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là; quán triệt sâu
sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy
phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập
dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”. Bám sát tình hình, sẵn sàng các kịch
bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và các nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình
huống dịch bệnh có thể xảy ra.
- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi, sâu rộng bằng nhiều hình thức nhất
là qua hệ thống loa truyền thanh của thành phố, UBND các phường, xã và đội
thông tin lưu động về tình hình dịch Covid-19, các biện pháp về phòng, chống dịch
để nhân dân không hoang mang, lo sợ, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định vì sức khỏe của chính mình và cộng
đồng.
2. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ chức
năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 và thường xuyên báo cáo về UBND thành phố (qua Trung tâm Y tế
thành phố , Phòng Y tế thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố) kết quả
thực hiện.
2.1. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường, xã thường xuyên ra quân,
tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng đoàn
kết, tăng cường trách nhiệm cùng các cấp, ngành địa phương trong công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
2.2. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm việc tạm dừng một số hoạt động
cho đến khi có thông báo hoạt động trở lại theo đúng chỉ đạo của UBND thành
phố. Nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường.
2.3. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh ăn uống trong nhà phải thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phải ghi nhật ký khách hàng, hoặc
yêu cầu khách hàng phải khai báo y tế bằng hình thức Quét mã QRcode hoặc bằng
Tờ khai Y tế.
2.4. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng
đồng tại các phường, xã, Tổ Covid-19 tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2.5. Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ địa phương khác đặc biệt là một số
địa phương đang có dịch trở về địa phương. Yêu cầu công dân thực hiện nghiêm
quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Quản lý chặt chẽ các đối tượng đang
thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.
2.6. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số
566/UBND-VX ngày 14/5/2021, trọng tâm là “Hạn chế tổ chức cuộc họp, hội nghị
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không cần thiết, nếu cần thiết tổ chức phải giảm quy mô, đảm bảo giãn cách, chỉ
bố trí 50% số ghế ngồi trong hội trường”, đặc biệt, các đơn vị thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
thứ hai HĐND thành phố khóa XVII, HĐND các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026.
2.7. Công an thành phố, UBND các phường xã chỉ đạo các Tổ kiểm tra(1) tăng
cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
3. Giao UBND các phường, xã:
3.1. Đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm
trẻ tư thục trên địa bàn:
Chỉ đạo các cơ sở tự đánh giá trường mầm non an toàn và hàng tuần cập nhật
lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19
phường, xã kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn. Cơ sở nào đạt yêu cầu về an toàn
trường học(2) thì theo chức năng, thẩm quyền quyết định cho phép cơ sở đó hoạt
động trở lại. Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu an toàn trường học, yêu cầu Chủ
tịch UBND các phường, xã kiên quyết chỉ đạo tạm dừng hoạt động của cơ sở cho
đến khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn trường học. Chủ tịch UBND các phường,
xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc cho phép hoạt động
trở lại đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục.
3.2. Yêu cầu các Cơ sở giáo dục, đào tạo (Trung tâm ngoại ngữ, Trung tâm
ngoại ngữ - tin học, Trung tâm giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục mầm non ngoài
công lập, nhóm trẻ tư thục...) xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phòng,
chống dịch Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các phường, xã về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cơ sở mình.
4. Giao phòng Giáo dục đào tạo thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của
của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT đối với hoạt động của các trường học thuộc hệ
thống giáo dục công lập.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế thành phố thành lập đoàn kiểm tra, giám
sát những cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn
thành phố; nếu phát hiện sai phạm, thông báo đến UBND các phường, xã để xử lý
theo thẩm quyền.
5. Đối với hoạt động tại các chợ, các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn
5.1. Ban Quản lý chợ, UBND các phường xã Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
liên quan thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng, chống dịch CovidKế hoạch số 598/KH-CATP-TH ngày 06/5/2021 của Công an thành phố; Công điện 02/CĐ-UBND ngày
07/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố.
2
theo quy định tại Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
của Bộ Giáo dục - Đào tạo (công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020). Với 15 tiêu chí áp dụng
cho trước - trong và sau khi học sinh học tập ở trường, nếu cơ sở giáo đạt từ 7 tiêu chí trở xuống sẽ bị
đánh giá là “thực hiện chưa tốt, trường học không an toàn và không được phép hoạt động”
1
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19 tại các chợ, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.
5.2. Giao Ban quản lý chợ thành phố tuyên truyền, vận động các hộ kinh
doanh, người bán hàng tại các chợ đăng ký xét nghiệm tự nguyện SARS-CoV-2.
Lập Danh sách, đăng ký với Trung tâm y tế thành phố để thực hiện xét nghiệm.
5.3. Giao UBND các phường xã
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các phường, xã tổ chức kiểm tra
đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ thuộc thẩm
quyền quản lý, tại các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu, cụm
công nghiệp trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19.
6. Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố
văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở Giáo dục - Đào
tạo tỉnh Nam Định chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại
các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn thành phố. Thời gian hoàn thành
trước ngày 06/7/2021.
7. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố: Thực
hiện nghiêm Thông báo số 02/TB-BCĐ ngày 05/4/2021 của Ban chỉ đạo phòng,
chống Covid-19 thành phố về việc “phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh do vi rút Corona thành phố Nam Định”. Từng thành viên
chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố về công
tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn được phân công phụ trách.
Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình để triển
khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
thành phố Nam Định./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Thành viên BCĐ TP;
- Các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể;
- Lưu: VT, VX, Website TP.
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