
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 

170/TB-VPCP ngày 28/4/2020  

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 170/TB-

VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ; theo đó, cả nước đã có 12 

ngày không phát hiện thêm trường hợp nhiễm Covid-19 tại cộng đồng; hệ số lây 

nhiễm được kiểm soát và vào hàng thấp nhất thế giới; tuy nhiên dịch bệnh vẫn 

diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan còn cao, yêu cầu các cấp, các ngành và toàn 

thể nhân dân tuyệt đối không thỏa mãn, lơ là, chủ quan, luôn luôn sẵn sàng ứng 

phó ở mức cao nhất; 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: 

1. Tiếp tục Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

164/TB-VPCT ngày 23/4/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3016/UBND-VX1  

ngày 23/4/2020, số 3094/UBND-VX1 ngày 25/4/2020, số 3146/UBND-

VX3 ngày 28/4/2020.  

2. Yêu cầu các cấp, các ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp 

tục thực hiện chiến lược phòng, chống dịch mà Trung ương, của Tỉnh đã đề ra, 

kiên quyết ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập, nhanh chóng phát hiện ca bệnh, 

khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả; theo dõi chặt chẽ sức khỏe những 

người đã khỏi bệnh, xử lý kịp thời các trường hợp tái phát. 

3. Ngành Y tế, Lao động-TB&XH, Công an tỉnh, UBND cấp huyện có 

phương án, biện pháp cách ly, giám sát phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch đối 

với các chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà đầu tư… vào tỉnh trong 

thời gian tới (nếu có). 

4. Các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện “mục 

tiêu kép” với tinh thần chủ động, tạo điều kiện để phát triển, thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. 



Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các cấp tăng cường 

kiểm tra việc thực hiện các biệp pháp, phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh; các đơn vị phải phân 

công người trực; hệ thống trực phòng, chống dịch phải hoạt động 100%, đặc biệt 

trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-TB&XH, UBND cấp huyện chỉ 

đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các nhà trường, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Lao động-TB&XH để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, sinh viên. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y tế rà soát lại các điều kiện 

sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận và thực hiện cách ly 

tập trung công dân Việt Nam ở nước ngoài về trong thời gian tới (nếu có) đảm 

bảo an toàn. 

7. Sở Lao động-TB&XH, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND cấp huyện, cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; hoàn thành việc hỗ trợ đối 

với người có công với cách mạng, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã 

hội trước ngày 30/4/2020. 

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). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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