
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:        /UBND-VP2 
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 

huyện Giao Thủy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Nam Định, ngày       tháng  5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Huyện ủy Giao Thủy; 

- UBND huyện Giao Thủy. 

Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Giao 

Thủy và kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến với 

các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Để tập trung thực 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Giao 

Thủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Huyện Giao Thủy tập trung thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, các 

Bộ, ngành Trung ương; chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch 

COVID-19.  

- Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, triển khai các biện pháp cấp bách 

tương tự như kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp với huyện Ý Yên 

nội dung theo Thông báo số 76/TB-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh. 

- Thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện 

về UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c); 

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP12, VP7, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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