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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 426 /UBND-VP7

Nam Định, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19
và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐTTg ngày 24/9/2020 về việc phòng, chống dịch COVID-19. Trước tình hình
dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh vẫn thường
trực, nhất là từ người nhập cảnh nhưng không chấp hành nghiêm quy định về
cách ly, giám sát y tế, từ người nhập cảnh trái phép, nguồn bệnh từ các đợt dịch
trước nhưng chưa được phát hiện,... Tại một số nơi, ngay cả trong một số cơ
quan của Nhà nước và trong nhân dân đã bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan,
thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.
Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các
hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố
tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch
bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống
dịch COVID-19; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong
đó:
- Thực hiện nghiêm các biện pháp: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các
địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa
tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông
người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc theo hướng dẫn
của ngành y tế.
- Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc
các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các
trường hợp vi phạm.
- Chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các
khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu, cụm công
nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly...; đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, quyết
không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Thực hiện xét
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nghiệm, phát hiện sớm đối với những người đi, đến, trở về từ vùng dịch hoặc
người nghi nhiễm nhằm ngăn chặc bệnh bệnh lây lan trong cộng đồng; thực hiện
các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền.
- Chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp
ứng yêu cầu phòng, chống dịch.
- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng phương án cụ thể và thường
xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các
tiêu chí do Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020
về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng
đồng trong trạng thái bình thường mới”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu
trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý.
2. Sở Y tế
- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19, căn cứ chỉ đạo, hướng
dẫn của Bộ Y tế, các Bộ ngành Trung ương, chủ động tham mưu UBND tỉnh về
các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; Hướng dẫn
cụ thể việc bảo đảm an toàn các cơ sở y tế; siết chặt việc thực hiện phân luồng
người đi lại giữa các khoa trong nội bộ cơ sở y tế. Chú trọng bảo đảm an toàn
cho bệnh nhân nặng điều trị tại cơ sở y tế. Từng khoa, phòng thuộc cơ sở y tế, cơ
sở y tế đều phải kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn của
khoa, phòng, cơ sở y tế.
- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí bệnh viện an toàn trong
phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.
- Người đứng đầu cơ sở y tế, cơ quan chủ quản của cơ sở y tế chịu trách
nhiệm về kết quả phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và địa bàn phụ trách.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu
cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
4. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các
trường hợp nhập cảnh trái phép.
5. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ, duy trì việc bố trí và
chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở y tế, Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cách ly
tại các cơ sở lưu trú, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh,
không để dịch bệnh lây chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng.
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7. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Nam Định, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục truyền
thông về phòng, chống dịch, chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K
(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); cài đặt
và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, Bluezone./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban XD Đảng,
- Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP12, VP2, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

