UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Số: 4439 /UBND-VX1
V/v thực hiện Kết luận của Thủ
tướng Chính phủ tại Thông báo số
203/TB-VPCP ngày 10/6/2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6

năm 2020

Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Thông báo Kết luận số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn
phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;
UBND tỉnh giao:
1.Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực
hiện nghiêm các nội dung của Thông báo kết luận theo chức năng, nhiệm vụ
thuộc Sở, ngành, địa phương; có kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Thông báo kết luận (được sao gửi kèm theo).
2. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp tục chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời các nội dung theo Kết luận của
Thủ tướng Chính phủ (ngoài các nội dung UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ
đạo); báo cáo UBND tỉnh.
3. Đồng ý cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke từ ngày 10/6/2020. Công
an tỉnh lưu ý có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm
pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy).
4. Sở Lao động-TB&XH, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị
liên quan đẩy nhanh và khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo
công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, UBND các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh;
- Như kg;
- CVNCTH
- VT, VX1 ( Tr
b).
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