
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:        /UBND-VP7 
 

 

V/v chuẩn bị cơ sở đón các trường hợp 

cách ly y tế về địa phương 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày     tháng 3  năm 2020 

 

 

        Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Sở Y tế. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế  về việc áp dụng các biện pháp 

đáp ứng phòng, chống, cách ly y tế, trước tình hình dịch Covid-19 đang có 

những diễn biến mới phức tạp, khó lường ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ có 

nguy cơ cao xâm nhập vào tỉnh ta.  

Căn cứ Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 02/3/2020 của Sở Y tế về việc 

chuẩn bị đón các trường hợp cách ly y tế về địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:    

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:  

- Chuẩn bị dự phòng một cơ sở (ngoài Trung tâm Bồi dưỡng Quốc phòng 

an ninh, Trường Quân sự tỉnh, huyện Vụ Bản) để cách ly tập trung đối với 

những người nhập cảnh về tỉnh ta đến từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng có dịch 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, tổ chức cách ly đảm bảo không để lây 

nhiễm chéo trong khu vực cách ly. 

2. Giao Sở Y tế hướng dẫn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai các biện 

pháp cách ly y tế theo quy định.  

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

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

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Đ/c CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8, VP7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Chu Thị Hồng Loan 
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