
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: 

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

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

 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở 

một số địa phương có khoảng cách địa lý gần Nam Định như Hà Nội, Hải 

Dương đã có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tại Nam Định, một số 

người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Để triển khai thực 

hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

hướng dẫn của ngành y tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, như: đeo khẩu 

trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên 

chức, nhân viên, người lao động. Đối với tổ chức, cá nhân đến làm việc yêu cầu 

phải lưu lại thông tin liên hệ, khai báo y tế, cài đặt phần mềm Bluezone trên điện 

thoại thông minh, đảm bảo an toàn tuyệt đối không để lây nhiễm dịch bệnh trong 

cộng đồng. 

Hạn chế tổ chức các hội nghị, cuộc họp đông người không cần thiết; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ 

tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị. 

2. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công 

cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tập trung đông người 

không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp và thực hiện nghiêm các 

hướng dẫn của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19.  

Khuyến cáo người dân hạn chế đi ra khỏi địa phương nếu không cần thiết 

nhất là đến những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng; 

tích cực khai báo y tế điện tử và cài đặt, sử dụng  phần mềm Bluezone, NCOVI 

trên điện thoại thông minh. 
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Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ 

chức, cá nhân và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch và tổ chức thực hiện các nội dung tại văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; (để b/c) 

- 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; 

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

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP2, VP12, VP7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

Trần Lê Đoài 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-08-21T16:21:27+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Chu Thị Hồng Loan<chuhongloan@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-08-21T17:34:23+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trần Lê Đoài<tranledoai@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-21T17:41:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-21T17:41:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-08-21T17:41:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




