ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 251/UBND-VP7

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 07 tháng 5 năm 2021

V/v yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020

Kính gửi:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh;
- Thủ trưởng các sở, ngành: Y tế, Công an, Bộ CHQS tỉnh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn
Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh đã phát hiện 01 trường hợp dương tính với
SAR-COV-2. Theo đề nghị của Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh khẩn trương chỉ đạo thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
trên phạm vi toàn Thị trấn Cổ Lễ, từ 00 giờ 00 ngày 08/5/2021.
2. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch
COVID-19 huyện Trực Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ
dân phố, thôn, xóm nơi có ca nhiễm COVID-19; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra,
giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND huyện Trực Ninh nghiêm túc
tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐ Quốc gia Phòng, chống COVID-19; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP7.
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