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UBND TỈNH HÀ NAM 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VPUB-KGVX  
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 

 CP, BCĐ quốc gia về phòng, 

chống dịch bệnh COVID- 19 

 

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

 

Hà Nam, ngày       tháng      năm 2020 

 

 

                Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; 

- Các Sở: Nội vụ, Công Thương, Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực 

Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 ngày 23/3/2020 (Văn bản 

thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020); Văn bản số 1538/CV-BCĐ ngày 

24/3/2020 của BCĐ quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 về việc xuất 

cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế, BCĐ phòng, chống dịch bệnh 

COVID- 19 tỉnh có ý kiến như sau: 

Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 tỉnh, các sở, ngành 

liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; chủ động nghiên cứu, tham mưu và 

triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ 

của ngành, cơ quan, địa phương tại văn bản số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của 

Văn phòng Chính phủ, báo cáo BCĐ tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Sở Y tế chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc công 

văn số 1538/CV-BCĐ ngày 24/3/2020 của BCĐ quốc gia về phòng, chống dịch bệnh 

COVID- 19 về việc xuất cảnh của công dân nước ngoài đang cách ly y tế. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Trung tâm KSBT; 

- VPUB: CPVP, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX(Th). 

  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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