
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:         /UBND-VP7 
 

V/v tăng cường ứng dụng CNTT 

trong thực thi công vụ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Nam Định, ngày      tháng 11  năm 2021 

 

       

  Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để thực hiện hiệu quả Thông báo số 220/TB-UBND ngày 07/11/2021 của 

UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến với các huyện, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, 

đồng thời đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 của tỉnh chỉ đạo như sau: 

- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tạm dừng các hội nghị, hội thảo, tập huấn 

chưa cần thiết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều 

hành; hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.  

- Trường hợp cần thiết tổ chức phải đảm bảo quy mô tối đa 30 người và 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nếu tổ chức các cuộc họp, 

hội nghị, hội thảo… quy mô trên 30 người phải được sự cho phép của Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch của tỉnh đối với các đơn vị thuộc tỉnh quản lý; Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch của huyện, thành phố đối với các đơn vị thuộc huyện, 

thành phố quản lý. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đ/c PBT TT Tinh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  

- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Thành ủy, các Huyện ủy; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP12, VP7, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

  

      Chu Thị Hồng Loan 
 

 

(Để báo 

cáo) 
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