
 

Số 02, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa 

TEL: (0251) 3822501 - FAX: (0251) 3823854 - 3824934 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:             /UBND-KGVX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Đồng Nai, ngày         tháng       năm 2021 

V/v đăng tải thông tin về Covid-19 

trên địa bàn thành phố Biên Hòa 
 

 

 

Kính gửi:  

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

     - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố; 

     - Báo Đồng Nai. 

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến 

phức tạp; nhằm phổ biến, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19, nâng 

cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của người dân trên địa 

bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Báo Đồng Nai chỉ đạo 

bộ phận quản lý trang thông tin điện tử của đơn vị truy cập vào trang thông tin 

điện tử của thành phố Biên Hòa (bienhoa.dongnai.gov.vn) để cập nhật, đăng tải 

thông tin bản đồ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 

2. UBND các huyện, thành phố chủ động cập nhật, đăng tải thông tin về 

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương trên trang thông tin điện tử của đơn 

vị nhằm thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn biết, chủ động thực hiện 

phòng chống dịch Covid-19 theo quy định./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(vudq). 
 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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