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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

Số:      /BCĐ 
 

V/v tăng cường triển khai công tác 

phòng, chống dịch Covid-19   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày        tháng 3  năm 2020 

 

        Kính gửi:  

- Đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó 

lường, dịch bệnh đã lan ra hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với 

182.330 người mắc, 7.142 người tử vong.  

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona 

gây ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus corona tỉnh Nam Định (Ban chỉ đạo tỉnh) đề nghị đồng chí Bí thư 

các Huyện ủy, Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập 

trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (Covid-19) trên địa 

bàn, trong đó xác định rõ cơ sở cách ly tập trung, cơ sở cách ly điều trị sẵn sàng 

đáp ứng với tình huống khi dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.  

2. Chủ động phương án huy động nhân lực, mở rộng cơ sở điều trị, chuẩn 

bị vật tư, hóa chất, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống 

trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng. 

3. Hạn chế các hoạt động tập trung đông người (hoãn các cuộc họp chưa 

cần thiết, giảm quy mô các cuộc họp, vận động cán bộ, nhân dân giảm quy mô 

các sự kiện như: cưới hỏi, tang lễ, giỗ…); tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong chỉ đạo, điều hành, tập huấn, học tập; hướng dẫn, khuyến khích người 

dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 

4. Chủ động, quyết liệt ngăn chặn, phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ 

nguồn lây bệnh.  Từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu 

trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như siêu thị, nhà ga, bến 

xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…) 

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế toàn dân, 

kiểm soát dịch bệnh trên ứng dụng NCOVI; tuân thủ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người; nghiêm 
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túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi 

nhiễm; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo 

vệ sức khỏe. 

6. Chỉ đạo xử lý nghiêm những đối tượng đưa thông tin sai lệch, chưa 

kiểm chứng, nguy hiểm, độc hại về tình hình dịch bệnh Covid-19, gây hoang 

mang trong xã hội; những người trong diện phải cách ly khai báo không trung 

thực gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch. 

Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, 

thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

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

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

- Các Ban Đảng tỉnh; 

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPTU, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;  

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

   

 

 
  

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Trần Lê Đoài 
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