
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /CĐ-UBND 
 

            Nam Định, ngày     tháng  3  năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH điện: 

- Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;  

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

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác 

phòng, chống dịch ở nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới có ý nghĩa quyết 

định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện 

quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các 

nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; quyết tâm 

không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát. 

2. Giám đốc: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố chỉ đạo cơ quan công an, y tế, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức 

rà soát, lập danh sách cụ thể đối với tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam 

chưa qua cách ly tập trung, đang cư trú trên địa bàn từ ngày 07/3/2020 đến ngày 

24/3/2020 để tổ chức giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định.  

3. Thông tin báo cáo gửi về Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND 

tỉnh, trước 12h00' ngày 25/3/2020. Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

và Bộ Công an theo quy định./.  

 

 

Nơi nhận: 

 - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên;  

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;  

- CPVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VP1,VP2,VP7. 

 

CHỦ TỊCH 

                               

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

               

Phạm Đình Nghị 
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