
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v tăng cường phòng,  

chống dịch do nCoV gây ra   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày     tháng 02  năm 2020 

 

 

        Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;  

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;  

- Sở Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch do nCoV gây ra (văn bản gửi 

kèm), đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:    

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị một cơ sở để cách ly đối với 

những người nhập cảnh về tỉnh ta đến từ tỉnh Hồ Bắc hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, 

Trung Quốc, hoàn thành trước ngày 06/02/2020. 

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh rà soát những người nhập cảnh 

về tỉnh ta đến từ tỉnh Hồ Bắc hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và các địa 

phương khác của Trung Quốc, gửi Sở Y tế và báo cáo UBND tỉnh. 

3. Giao Sở Y tế hướng dẫn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai các biện 

pháp y tế để cách ly, theo dõi và khẩn trương triển khai các biện pháp cách ly 

theo quy định.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện, nội dung của Công 

văn này và Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để BC); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, 

  chống dịch bệnh nCoV tỉnh; 

- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Chu Thị Hồng Loan 
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