
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Số:       /UBND-VP2 
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

 phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

      Nam Định, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

   - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

    - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Thường trực 

Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; trong khi chờ 

chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 148/UBND-VP7 ngày 

15/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, trong đó chú ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Áp dụng các biện pháp không tập trung đông người từ 10 người trở lên 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

các đơn vị sự nghiệp căn cứ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị của mình chủ động bố 

trí cán bộ đi làm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, nhất là các công việc có 

thời hạn, thời hiệu. Dừng các cuộc họp không cần thiết, đối với các cuộc họp cần 

thiết thì thành phần dưới 20 người. Đẩy mạnh việc họp, làm việc trực tuyến và 

giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh ở 

mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; (để b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

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

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

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

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

- Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, TP; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Website tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VP1, VP7, VP2.  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-16T07:55:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Kha<trankha@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-16T07:57:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Đình Nghị<phamdinhnghi@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T08:07:55+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T08:08:06+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2020-04-16T08:08:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




