
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v thực hiện Kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 

182/TB-VPCP ngày 15/5/2020  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 182/TB-

VPCP ngày 15/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

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 UBND các cấp, các cơ quan Trung ương 

trên địa bàn: 

Thực hiện nghiêm Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

182/TB-VPCT ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm theo), trong 

đó lưu ý:  

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần 

đoàn kết, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo để thực hiện 

thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống 

dịch bệnh hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho 

nhân dân. 

2. Các lực lượng y tế, quân đội, công an, UBND cấp huyện, cấp xã không 

được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; phải bảo đảm sẵn sàng 

ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh quay trở lại. 

3. Ngành y tế, nhất là y tế công và các Sở, ngành chức năng tiếp tục duy trì 

các nhóm trực, phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh việc 

ứng dụng các công cụ công nghệ phục vụ phòng, chống dịch, lập hồ sơ sức khỏe 

người dân. 

4. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xử lý nghiêm các trường 

hợp tung tin thất thiệt liên quan đến phòng, chống dịch bệnh. 

5. Thực hiện giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với chuyên gia, nhà quản lý, 

lao động kỹ thuật cao người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 

3583/UBND-CN2 ngày 15/5/2020. 



6. Sở Lao động-TB&XH, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, cơ quan liên quan 

khẩn trương hoàn thành gói an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, chống thất 

thoát, trục lợi chính sách; biểu dương các tấm gương tốt nhường phần được hỗ trợ 

cho người khó khăn hơn. Đại diện chính quyền không được ép người dân ký đơn từ 

chối nhận hỗ trợ, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động du lịch nội 

địa; có phương án quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để đón khách du lịch quốc tế khi được cho phép. 

8. Các Sở, ngành, đơn vị khẩn trương quyết toán bước 1 việc sử dụng kinh phí 

phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định, tránh sai phạm. 

9. Cán bộ y tế, người làm công tác phòng, chống dịch tiếp tục được hưởng 

các chế độ phụ cấp phòng, chống dịch theo quy định. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và UBND các cấp nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c). 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- Huyện ủy, thành ủy các huyện, thành phố; 

- Như kg; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTT tỉnh, Cổng 

TTGTĐT tỉnh, TTXVN tại VP, Cơ quan 

thường trú Báo Nhân dân tại Vĩnh Phúc.; 

- Các cơ quan trung ương trên địa bàn; 

- CVNCTH 

- VT, VX1 ( Tr       b). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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