
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v tham mưu xây dựng kế hoạch tiếp nhận 

người đủ điều kiện cách ly 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: Sở Y tế 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 663/UBND-KGVX ngày 

01/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố về việc phối 

hợp tiếp nhận người đủ điều kiện cách ly dịch Covid-19 tại địa phương. Đồng 

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

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các Sở ngành 

liên quan xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân của tỉnh nhà không phải cách ly 

tập trung từ các tỉnh, thành phố của cả nước để bàn giao về các huyện, thành phố 

tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế; báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 05/3/2020./. 

 

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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