
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2020 
 

V/v tổ chức thực hiện việc khắc phục  

tác động của đại dịch COVID-19 để 

phục hồi và phát triển kinh tế theo 

chủ trương chỉ đạo tại Kết luận số 

77-KL/TW ngày 05/6/2020 của  

Bộ Chính trị 

 

 

     Kính gửi:  

                                         - Các sở, ban, ngành; 

                                         - UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Xem xét Công văn số 919/SKHĐT-TNKTXH ngày 24/6/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề xuất tổ chức, thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 

05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch 

COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước, UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao 

tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó với dịch COVID-19; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2020 

về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc 

đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19; Công văn số 444/UBND-KTTH ngày 04/5/2020 về một số 

giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với đại dịch 

COVID-19 trong thời gian tới; chủ động, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét 

các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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