
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:       /UBND-VP2 
V/v thực hiện các biện pháp 

về phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

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

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

 

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng 

Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện biện pháp bắt buộc 

đeo khẩu trang tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, trên các 

phương tiện giao thông công cộng; rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân, 

tích cực khai báo y tế. 

2. Thực hiện nới lỏng các hạn chế: 

- Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng; các hoạt động biểu 

diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim; các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán Bar, xông 

hơi, massage; các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công 

cộng được phép hoạt động trở lại, phải đảm bảo các biện pháp về phòng, chống 

dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, 

karaoke cho đến khi có thông báo mới. 

- Các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người được 

phép tổ chức với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo 

khẩu trang, sát khuẩn tay. 

- Không bắt buộc giãn cách trong trường học, lớp học; không bắt buộc học 

sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Nhà trường tăng cường thực hiện các biện 

pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, bảo đảm phòng, 

lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát 

khuẩn.  

3. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động 

phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Người đứng đầu nhà 

máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 
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4. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải và các Sở, 

ngành khác theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên cập nhật chỉ đạo của các Bộ, 

ngành Trung ương để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện về 

phòng chống dịch đối với hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở 

giáo dục, đào tạo, hoạt động vận tải theo quy định. 

5. Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thành phố  

tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế theo 

từng cấp độ kịch bản phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, 

không để bị động bất ngờ. Tiếp tục duy trì nhóm phản ứng nhanh, kịp thời phát 

hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả. Tổ chức ứng trực mức 100% bảo 

đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh nếu xảy ra. 

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan; các 

huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 51/UBND-VP2 

ngày 29/4/2020, Thông báo số 79/TB-UBND ngày 05/5/2020. 

7. Các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội 

ứng phó với dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 và UBND tỉnh tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 

20/3/2020. Chủ động cập nhật, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước 

về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. 

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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; 

- 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, VP7, VP2.  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 
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