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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ NAM 

 

Số:            /UBND-KGVX 
V/v thực hiện Công điện 156/CĐ-TTg  

ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

do nCoV gây ra 

 

CỘNG HOÀ 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 Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

 Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020  của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng 

trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của Tỉnh, lưu ý một số nội 

dung sau: 

- Thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ 

hội đã khai mạc.  

- Yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các 

phương tiện giao thông công cộng. 

- Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các 

trường hợp thật sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch. 

- Tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người. 

2. Sở Y tế: Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, đặc biệt quan tâm thực hiện việc tập huấn 

chuyên môn phòng, chống dịch bảo đảm xử lý tại chỗ, hạn chế việc lây chéo; 

kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc... phục vụ phòng 

chống dịch./. 

 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);  
- Như  kính gửi; 

- VPUB: LĐVP(2), KGVX(Th); 
 

- Lưu: VT, KGVX  

 
 

 Bùi Quang Cẩm 
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