
  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:       /UBND-VP7 

V/v  thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT 

ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

                       Kính gửi:  

                                    - Các sở, ban, ngành của tỉnh;  

        - UBND các huyện, thành phố.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhận được Công điện số 1356/CĐ-BYT 

ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế, các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục rà 

soát, cập nhật hoàn thiện phương án, kịch bản phòng chống dịch đáp ứng với 

từng cấp độ của dịch bệnh, bổ sung phương án tổ chức trạm y tế lưu động tại 

các xã, phường, thị trấn để sẵn sàng cho các tình huống xuất hiện nhiều các ca 

nhiễm trong cộng đồng.  

2. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phát huy 

hiệu quả vai trò của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19, phân 

công ứng trực 24/24; công khai số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng, 

chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời tiếp 

nhận, xử lý, báo cáo theo thẩm quyền mọi vẫn đề liên quan đến phòng chống 

dịch trên địa bàn. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

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

- CPVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VP1, VP7. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan  
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