ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 143

/UBND-CAH

V/v tăng cường công tác quản lý cư trú,
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Từ ngày 01/7/2021, Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của
Quốc Hội có hiệu lực thi hành. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn đã chú
trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và Nhân dân nhằm nâng cao
nhận thức về Luật cư trú, từ đó nâng cao ý thức tự giác thực hiện đúng quyền và
nghĩa vụ công dân về cư trú. Đặc biệt trong năm 2021, việc thực hiện có hiệu
quả Luật cư trú đã góp phần tích cực trong công tác quản lý di biến động của
người ra vào vùng dịch, phục vụ công tác truy tìm, truy vết trong phòng chống
dịch bệnh Covid-19.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, phòng chống dịch bệnh
Covid-19 nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022,
kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cư trú trái phép góp phần giữ gìn
ANTT, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật và các hành vi vi phạm làm
lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. UBND huyện đề nghị các Cơ
quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và UBND các, xã thị trấn trên địa
bàn huyện triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, học
sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân nắm được các quy định của Luật cư
trú về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm
vắng… Đề nghị công dân hạn chế di chuyển từ địa phương này sang địa phương
khác khi không cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;
trường hợp công dân học tập, lao động ngoài tỉnh nay trở về địa phương vào dịp
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 phải chấp hành nghiêm việc thực hiện
khai báo, đăng ký cư trú kết hợp khai báo y tế, xét nghiệm hoặc test nhanh
Covid-19 theo quy định.
2. UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ
trường tổ dân phố, Tổ trưởng tổ liên gia tự quản… tăng cường phối hợp với
Công an xã, thị trấn trong công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, rà soát lập
danh sách các trường hợp là công dân của địa phương đang lao động, sinh sống,
học tập ở tỉnh ngoài, ở nước ngoài có điều kiện, khả năng, dự định về quê ăn Tết
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Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 phục vụ công tác quản lý dân cư, phòng
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Danh sách rà soát các xã, thị
trấn gửi về Công an huyện Vĩnh Tường trước ngày 21/01/2022).
3. Công an huyện chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp các cơ quan chức
năng tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động nắm chắc tình hình di biến
động dân cư; kiểm tra cư trú, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
Giao Công an huyện chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc
triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND huyện và Công
an tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng CS QLHC về TTXH - CAT;
- TTHU, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CAH.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam
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