
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:       /UBND-VP2 
V/v thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg  

về phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Nam Định, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

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

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

 

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg 

về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình 

mới; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nghiêm tất cả các nội dung theo 

Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần 

thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp, thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung 

dịch sát khuẩn, tích cực khai báo y tế. 

2. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện. 

3. Thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 159/UBND-VP7 ngày 

23/4/2020 của UBND tỉnh về việc hoạt động trở lại một số hoạt động, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ và Thông báo số 74/TB-UBND ngày 23/4/2020 của 

UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

4. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu nhà 

máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải và các Sở, 

ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình khẩn trương có 

văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện về phòng chống 

dịch đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục, 

đào tạo, hoạt động vận tải theo quy định. 

6. Các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các nhà máy, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, nhất là các cơ sở có đông người lao động, các trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ dân sinh. Trường hợp không đảm bảo yêu cầu về phòng, chống 

dịch thì phải dừng hoạt động. 
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7. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội, tổ chức 

đại hội đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và của UBND tỉnh. 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo Chỉ thị số 19/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung tại văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

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

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP7, VP2.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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