UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3703 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 17 tháng11 năm 2021

V/v đôn đốc rà soát, thống kê các loại xe
vận tải hàng hóa, hành khách đường dài
(lần 1)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
HỎA TỐC

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ngày 11/11/2021, UBND huyện ban hành Văn bản số 3585/UBNDKT&HT về việc rà soát, thống kê các loại xe vận tải hàng hóa, hành khách
đường dài (sao gửi kèm theo); trong đó yêu cầu UBND các xã, thị trấn báo cáo
chậm nhất vào ngày 14/11/2021, tuy nhiên, đến nay chỉ có 09 xã đã thực hiện
báo cáo, gồm: Yên Bình, Chấn Hưng, Tân Tiến, Việt Xuân, Vĩnh Sơn, Bình
Dương, Đại Đồng, Nghĩa Hưng và Vân Xuân; còn lại 19 xã, thị trấn chưa thực
hiện nghiêm việc báo cáo; UBND huyện yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo và thực hiện nghiêm
việc báo cáo theo yêu cầu của UBND huyện tại văn bản nêu trên, báo cáo gửi về
UBND huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng chậm nhất vào ngày 19/11/2021.
2. Đề nghị các đồng chí Huyện ủy viên, các thành viên Ban chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,
đôn đốc các xã, thị trấn được phân công phụ trách trong việc báo cáo theo chỉ
đạo, yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch
UBND huyện.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, đôn đốc UBND các xã, thị trấn
và tổng hợp báo cáo UBND huyện.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, CPCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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