
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VPUBND-VP11 

  V/v phối hợp tuyên truyền phòng 

chống dịch Covid - 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Nam Định, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  
                - Sở Thông tin và Truyền thông;        
                - Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 
       - Báo Nam Định.  

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid 19, để thực hiện 
tốt việc phòng, chống dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, tuyên truyền rộng rãi 
đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh các nội dung sau: 

“Từ ngày 30/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020: 

- Cá nhân, tổ chức chủ động tra cứu danh mục, thủ tục hành chính để thực 
hiện trực tuyến mức độ 3, 4 (đăng tải trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ: 
dichvucong.namdinh.gov.vn);  

- Cá nhân, tổ chức chỉ thực hiện trực tiếp thủ tục hành chính khi thực sự 
cần thiết và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  

- Khi giao dịch tại Trung tâm bắt buộc phải đeo khẩu trang và thực hiện 
sát khuẩn; chịu sự điều tiết của Trung tâm đảm bảo không quá 20 người trong 
phòng chờ thực hiện thủ tục hành chính tại một thời điểm, không tập trung quá 
10 người bên ngoài cổng Trung tâm.” 

Trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c) 
- Như trên; 

- Công an tỉnh, Sở Y tế;  

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, TTPVHCC, VP11. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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