
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3306/VPCP-

KGVX ngày 25/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh, UBND các huyện, thành phố như sau: 

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn trên; khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 

73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 

công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác.  

2. Rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách để trách trùng lặp, đảm 

bảo nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.  

 3. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể bằng văn bản trong trường hợp cần 

thiết đối với những nội dung thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, điều hành. 

 4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng 

để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm nếu có.  

 (Công văn số 3306/VPCP-KGVX được gửi kèm trên VNPT-iOffice) 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các 

huyện, thành phố biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh; 

- Hiệp hội doanh  nghiệp tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KG-VX, TH, KTTH, KTCN,  

TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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