
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
                         

 

Số:        /UBND-VP5            Nam Định, ngày      tháng 02 năm 2020 

V/v: Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  

của virut Corona (nCoV) 

     

    

 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 762/BKHĐT-ĐTNN ngày 

10/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các 

doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona (nCoV), (có văn bản gửi kèm theo).  

Đ ng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020./. 

 

Nơi nhận :                           
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo) 
- Như trên; 
- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CH NH V N PH NG 

PHÓ CH NH V N PH NG 

 

 

 

T  n Văn Tùng 
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