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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: 

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

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

 

Để tiếp tục tập trung cao, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với 

người, cộng đồng với cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra 

ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược 

phẩm, hàng hóa thiết yếu, các trường hợp khẩn cấp, làm việc tại cơ quan, đơn vị, 

xí nghiệp,… 

2. UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về phòng chống, dịch, nhất là 

các địa bàn đông dân cư như thành phố, thị trấn, thị tứ. 

3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng chống dịch tại các 

chợ dân sinh trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố 

nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- 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; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

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

- Các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP; 

- 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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