ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3417 /TB-UBND

Nam Đàn, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
cập nhật cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ;
Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế. Thực hiện Quyết định
số 3869/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định tạm thời một số biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19” đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Căn cứ các
tiêu chí của Bộ Y tế; căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các xã, thị
trấn; UBND huyện Nam Đàn Thông báo cập nhật cấp độ dịch (Cập nhật 12h00
ngày 29/11/2021) và triển khai các nội dung như sau:
1. Cấp độ dịch theo quy mô xã/thị trấn trên địa bàn huyện Nam Đàn tỉnh
Nghệ An
Đơn vị hành chính
Cấp độ
Chi tiết
Cấp xã/thị
Cấp 4
Cấp 3
01 xã: Nam Xuân,
Cấp 2
06 xã: Nam Anh, Hùng Tiến, Kim Liên,
Nam Kim, Thị trấn, Nam Cát.
Cấp 1

10 xã: Thượng Tân Lộc, Khánh Sơn,
Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Lĩnh,
Hồng Long, Nam Thái, Nam Giang,
Nam Nghĩa, Xuân Lâm, Xuân Hoà,
Trung Phúc Cường.

2. Đề nghị UBND các xã, thị chỉ đạo triển khai các nội dung sau:
- Chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức chính trị, đặc biệt các tổ
COVID cộng đồng tăng cường công tác rà soát, giám sát người trở về từ các vùng
cấp độ dịch cấp 3, cấp 4 tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm theo đúng
quy định tại Công văn số 5022/TTCH-SYT ngày 10/10/2021 của Trung tâm Chỉ
huy Phòng chống COVID-19 tỉnh.

- Đối với các địa bàn được đánh giá cấp độ dịch cấp 2, cấp 3: Triển khai
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định tại Quyết định số
3869/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đặc biệt khuyến khích người dân hạn chế tối đa
việc di chuyển không cần thiết từ các vùng nguy cơ rất cao (cấp 4), nguy cơ cao (
cấp 3) đến các khu vực có cấp độ dịch thấp hơn.
Vây Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo cấp độ dịch trên địa bàn
huyện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Thường trực H.ủy; HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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