
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 455/SKH&ĐT-VP 

V/v thực hiện chế độ thông tin, 
báo cáo trong đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19 

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

                

    Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Văn bản số 30/UBND-VP2 ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình dịch bệnh có nguy cơ lây 

nhiễm cao trong cộng đồng; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám 

đốc Sở yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Thường xuyên nắm tình hình; chủ động xử lý, kịp thời báo cáo những 

vấn đề nổi cộm, phát sinh về dịch tình hình dịch Covid-19 (nếu có). Báo cáo 

Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng) trước 15 giờ 00 phút thứ 6 hàng Tuần. 

2. Sử dụng điện thoại cá nhân 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần; duy trì 

chế độ thông tin liên lạc, đảm bảo thông suốt.  

3. Vận động người thân khai báo thời gian, lịch trình tiếp xúc với bệnh 

nhân nhiễm và đi từ những vùng dịch nhiễm Covid-19 để phát hiện kịp thời các 

trường hợp nghi nhiễm.  

Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức cơ quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);  

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trịnh Văn Hoàng 
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