
UBND TỈNH HÀ NAM 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VPUB-KGVX  
V/v thực hiện các biện pháp 

 phòng, chống dịch bệnh do CoV gây ra  

                          trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

     Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản thông 

báo của Văn phòng Chính phủ: Số 797/VPCP-KGVX ngày 04/02/2020 về việc bảo 

đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch nCoV; số 43/TB-VPCP ngày 

06/02/2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch nCoV, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch do nCoV gây ra theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của Tỉnh, đặc biệt quan tâm 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã chỉ đạo tại văn bản số 

213/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 và số 230/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 

của UBND tỉnh; thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở 

giáo dục, đào tạo, sẵn sàng phương án đưa học sinh, sinh viên đi học trở lại; tăng 

cường chỉ đạo công tác tuyên truyền và bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế phục 

vụ phòng, chống dịch. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm); 

- Như kính gửi; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- VPUB: LĐVP(2), KGVX(2);  

- Lưu: VT, KGVX. 

  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Khánh Thiệm 
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