UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Số: 493/UBND-VX
V/v tiếp tục triển khai biện
pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Nam Định, ngày 30 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc TP. Nam Định;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, xét đề nghị của phòng
y tế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị
vị, UBND các phường, xã:
1. Thực hiện nghiêm Công văn số 492/UBND-VX ngày 30/4/2021 của
UBND thành phố về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19.
2. Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Y tế thành phố,
UBND các phường, xã chỉ đạo ra quân, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra,
kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống
dịch Covid-19.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế
thành phố, Phòng Y tế thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thường xuyên
kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong các nhà trường; yêu cầu
khai báo y tế đối với những trường hợp đến từ các địa điểm theo Thông báo khẩn
của Bộ Y tế; các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi
ngờ mắc bệnh.
4. Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Y tế, phòng Kinh tế, Ban quản lý chợ
thành phố, UBND các phường, xã:
- Yêu cầu các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, các điểm
mua sắm hàng hóa, các điểm vui chơi công cộng tiếp tục xây dựng, rà soát, hoàn
chỉnh và đảm bảo thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch Covid-19.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
- Tuyên truyền sâu rộng đến người dân khi vào chợ, siêu thị, trung tâm
thương mại, cửa hàng tiện lợi, các điểm mua sắm hàng hóa, các điểm vui chơi công
cộng trên địa bàn thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công tác phòng, chống
dịch Covid-19, đặc biệt là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); tuân thủ các biện pháp
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phòng, chống dịch.
5. Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành phố, UBND các phường, xã
yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn chịu trách nhiệm trước pháp
luật về tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm
vụ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Duy Hưng

