
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:         /UBND-VP7 

V/v thay thế Văn bản 496/UBND-VP7 

ngày 12/8/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Nam Định, ngày      tháng 8  năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã 

xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển 

khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan 

nhà nước không đi ra ngoài địa bàn tỉnh;  

2. Trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của Giám đốc, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố. Đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cấp 

mình.  

Văn bản này thay thế Văn bản số 496/UBND-VP7 ngày 12/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.  

Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);  

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐ tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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