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       Nam Định, ngày        tháng 5  năm 2021 

 

 
Kính gửi: 

 

    - Sở Y tế; 

    - Huyện ủy, UBND huyện Trực Ninh. 
 

Qua theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện 

Trực Ninh nói chung và thị trấn Cổ Lễ nói riêng, kể từ ngày 07/5/2021 đến nay, 

đã qua 14 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng tại thị trấn Cổ 

Lễ, huyện Trực Ninh. Xét đề nghị của Sở Y tế và Báo cáo số 10/BC-BCĐ ngày 

20/5/2021 của UBND huyện Trực Ninh về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện Trực Ninh đến ngày 20/5/2021. 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương gỡ bỏ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, kể từ 00 giờ 00 ngày 22/5/2021. Đối với Tổ dân phố Tây Kênh, 

thị trấn Cổ Lễ tiếp tục thực hiện khoanh vùng cách ly theo quyết định của UBND 

huyện Trực Ninh. 

2. UBND huyện Trực Ninh chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân trên địa 

bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của 

Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công điện số 

18/CĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Thông báo số 73/TB-

UBND ngày 10/5/2021, Thông báo số 77/TB-UBND ngày 14/5/2021 và Thông 

báo số 80/TB-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền qua hệ 

thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động, kêu gọi nhân dân không được 

chủ quan, lơ là, tin tưởng, tự giác ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tích 

cực khai báo y tế... vì sức khỏe của chính mình và của cộng đồng. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện Trực 

Ninh tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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