
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v phối hợp đảm bảo phòng, chống  

dịch covid-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Nam Định, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 69/UB-VP ngày 08/02/2020 

của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc tổ 

chức phòng dịch trên các tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển (có văn bản gửi kèm). 

Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Y tế phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát 

các đối tượng là thuyền viên vào các vùng biển thuộc tỉnh và thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh covid-19 theo đúng nội dung đề 

nghị tại văn bản nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Chu Thị Hồng Loan 
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