
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX Hà Nam, ngày      tháng       năm 2020 
           V/v tiếp tục thực hiện chỉ đạo  

     của Thủ tướng Chính phủ về phòng,  

    chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

                               

   Kính gửi:  

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng,  

chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về phòng, chống 

dịch COVID-19 (Văn phòng Chính phủ thông báo tại văn bản số 203/TB-VPCP 

ngày 10/6/2020), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh. Giao Công 

an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chủ động có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm 

pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp:  

 - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các Quyết định: Số 2203/QĐ-

BCĐQG ngày 27/5/2020 về ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình; số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

29/5/2020 về ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; số 

2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về ban hành hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư; số 2232/QĐ-

BCĐQG ngày 29/5/2020 về ban hành hướng dẫn phòng, chống và đánh giá 

nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại lễ tang; số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 

29/5/2020 về ban hành hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng…; tham mưu, 

báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo 

kịp thời những nội dung phát sinh, vượt thẩm quyền. 

- Tiếp tục tham mưu đề xuất địa điểm cách ly phù hợp, linh hoạt đối với 

từng đối tượng chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay 

nghề cao nhập cảnh vào làm việc và khảo sát cơ hội đầu tư tại tỉnh; tập trung 

phối hợp hướng dẫn và thực hiện theo dõi y tế, quản lý cách ly hiệu quả, không 

để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn, giải quyết các thủ tục cấp mới và gia 



hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định. 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1034/KH-UBND 

ngày 16/4/2020, Thông báo số 794/TB-VPUB ngày 12/5/2020 và các văn bản có 

liên quan. 

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động 

triển khai và phối hợp thực hiện những nội dung, nhiệm vụ phòng, chống dịch 

COVID-19 thuộc thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

công văn trên (photo đính kèm văn bản)./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, KGVX(3),  

   NV(1), KT(1); 

- Lưu: VT, KGVX(Th).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lụa 
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