ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 822 /UBND-VP7

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2021

V/v thông báo ý kiến chỉ đạo về tăng
cường các biện pháp phòng, chống dịch
trên địa bàn thành phố Nam Định

Kính gửi: Thành ủy, UBND thành phố Nam Định
Sáng ngày 27/10/2021, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của
tỉnh họp bàn các biện pháp về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất
của Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận như sau:
1. Thành phố Nam Định huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và Thông báo số 210/TB-UBND
ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh.
2. Yêu cầu tất cả các cấp học phổ thông công lập và ngoài công lập, các
trung tâm ngoại ngữ thực hiện việc tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực
tuyến từ chiều ngày 27/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, trừ các trường
trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.
3. Sở Y tế, phối hợp với thành phố Nam Định huy động đủ lực lượng tổ
chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người dân của 5 phường Lộc Hạ, Thống Nhất,
Hạ Long, Lộc Vượng và Nguyễn Du; mở rộng xét nghiệm tầm soát các phường,
xã còn lại của thành phố.
4. Kể từ 18 giờ 00 ngày 27/10/2021, thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch như sau:
- UBND thành phố tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, dịch
vụ, du lịch... theo các chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành đang có hiệu lực.
- Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát cho đến
khi có thông báo hoạt động trở lại.
- Các nhà hàng ăn uống chỉ được phục tối đa 20 khách trong cùng một
thời điểm, đảm bảo việc giãn cách và đóng cửa trước 22 giờ 00 hàng ngày.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải có
mã QR-Code và yêu cầu tất cả người khi ra, vào phải thực hiện quét mã QRCode. UBND thành phố thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm, yêu cầu dừng
hoạt động của các đơn vị nếu không có mã QR-Code.
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5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhất là tuyên truyền qua hệ
thống loa truyền thanh và đội thông tin lưu động về các biện pháp phòng, chống
dịch; yêu cầu nhân dân luôn thực hiện 5K, nhất là đeo khẩu trang, không tập
trung đông người; hạn chế ra khỏi nhà, trừ trường hợp thật sự cần thiết.
Yêu cầu Thành phố Nam Định, các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BCĐ tỉnh;
- Huyện ủy, UBND các huyện;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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