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C Ô N G  Đ IỆ N
V ê v iệc  tăn g  cư ờ n g  th ự c h iện  các biện ph áp  p h ò n g , ch ô n g  d ịch  C ovid -19

Thực hiện công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 31/3/2020 của 
Chủ tịch ƯBND huyện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19; nhất là việc giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với 
người, cộng đồng với cộng đồng; yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra 
ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phấm, 
dược phẩm, hàng hóa thiết; các trường hợp khẩn cấp; làm việc tại các cơ 
quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp,...

2. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng tuyên 
truyền nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình, dòng họ như: Vận động khuyến 
cáo nhân dân cân nhắc lùi thời gian tổ chức việc cưới đến sau khi hết dịch, 
khuyến khích hình thức báo hỷ; vận động không làm cỗ mời khách trong ngày 
tang lễ và những ngày tuần tiết, lễ, giỗ...; không tố chức liên hoan, gặp mặt và 
các hình thức tập trung đông người khác trong thời gian có dịch.

3. ƯBND các xã, thị trấn tổ chức làm việc và đề nghị các Linh mục, Trụ 
trì các chùa, Thủ nhang các Đen phủ...tạm dừng to chức các nghi lễ có tập trung 
đông người trong thời gian có dịch.

4. Công an huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai các Tổ công tác tăng 
cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về phòng, chống 
dịch trên địa bàn, nhất là các điểm đông dân cư như: Thị trấn, thị tứ, khu công 
nghiệp Bảo Minh; không đế tình trạng: Người dân ra khỏi nhà khi không thật sự 
cần thiết, không đeo khẩu trang khi ra đường, tổ chức ăn uống, tụ tập đông

CHỦ TỊCH ƯBND HUYỆN điện:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.



người (nếu cố) và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thuộc diện tạm dừng hoạt 
động; kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành theo quy định.

5. UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kiểm soát các biện pháp 
phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ngành, ƯBND các xã, thị trấn 
nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
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