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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 
V/v cho phép các cơ sở kinh  

doanh dịch vụ karaoke, vũ  

trường hoạt động trở lại 

 

Lai Châu, ngày            tháng 6 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ ngày 09/6/2020 về phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

 1. Cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn 

tỉnh được hoạt động trở lại. 

2. Giao UBND các huyện, thành phố phối hợp với các ngành chức năng 

tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch 

bệnh và các hành vi vi phạm pháp luật (đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy) tại 

các cơ sở này.  

 Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh uỷ; (b/c) 

- TT. HĐND tỉnh (b/c);               

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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