
  

 

     UỶ BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH VĨNH PHÚC 

 

      Số:                   /UBND–VX3 
V/v triển khai các biên pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid – 19 tại các đơn vị kinh doanh dịch 

vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch, 

sân Gofl  nhân dịp 30/4 và 01/5/2020 trên địa bàn 

tỉnh. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày            tháng        năm 2020 

           Kính gửi:   
 

 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

         Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Văn bản 

số 3016/UBND-VX1 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v triển khai 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 

22/4/2020. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo với các nội dung sau:  

 

          1. Giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch, sân Gofl trên địa 

bàn thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3016/UBND-VX1 ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh sau ngày 

22/4/2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, kể cả 

xử lý hình sự (nếu có). 

         2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các 

sở, ngành có liên quan hướng giám sát việc thực hiện, xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền./.         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV:  VX3;  

- VT, (H:           b).  

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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