
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết 

luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 

Thường trực CP chiều ngày 13/4/2020 

về phòng, chống dịch covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Giám đốc Công an tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn 

phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 13/4/2020 về phòng, 

chống dịch Covid-19 (được sao gửi kèm theo); UBND tỉnh giao: 

1.Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai 

thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/4/2020 và Văn 

bản số 2652/UBND-VX1 ngày 12/4/2020 của UBND tỉnh; tuyệt đối không lơi 

lỏng, chủ quan.  

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao 

động-TB&XH, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quyết liệt 

chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, 

công trường xây dựng, tăng cường bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao 

động trên địa bàn, đơn vị phụ trách. 

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tiếp tục rà 

soát, quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống người có công, gia đình cách mạng, 

người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch 

bệnh. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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