ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số:236 /UBND-VP
V/v chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
nCoV liên quan đến hoạt động của
người nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày07 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh huyện, cơ sở;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.
UBND huyện nhận được Công văn số 26/SNgV-LS, ngày 06/02/2020 của Sở
Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV);
Để chủ động phòng chống hiệu quả nguy cơ lây lan dịch bệnh nCoV, UBND
huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tạm thời hoãn đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp; không tổ chức tham gia các đoàn công tác sang Trung
Quốc hoặc những nước đã công bố dịch.
2. Không khuyến khích giao thương, giao lưu với Trung Quốc trong thời gian
dịch bệnh. Phối hợp tuyên truyền phòng chống và ngăn chặn công dân Vĩnh Tường
tự do sang Trung Quốc tìm kiếm việc làm. Đồng thời, tăng cường giám sát công dân
đi lao động, giao thương với Trung Quốc về.
3. Khuyến cáo người dân không có thái độ phân biệt đối với người Trung
Quốc đang sống, làm việc, lưu trú trên địa bàn huyện (Trường hợp người nước
ngoài thuộc diện theo dõi, nghi liên quan nhiễm bệnh không tuân thủ, hợp tác
Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ; TT HĐND (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Cổng TT-GTĐT huyện;
- CPVP, CVTH;
- Lưu VT.
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