
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:         /UBND-VP2 
V/v tham mưu các giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,      

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với        

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 Kế hoạch và Đầu tư 

       

 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Chỉ thị kèm theo);  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung 

theo yêu cầu tại Chỉ thị trên. 

Hoàn thành văn bản, gửi về UBND tỉnh (qua phòng Tổng hợp – Văn phòng 

UBND tỉnh và hộp thư điện tử phongtonghop@namdinh.chinhphu.vn) chậm nhất 

ngày 19/3/2020./. 

 
 Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;    (Để báo cáo) 

- Như trên; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Kha 
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