ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 86/UBND - VP

Vĩnh Tường, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện văn bản 207/CV-BCĐ
ngày 10/01/2022 của BCĐ tỉnh về hướng
dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 đối với người được phép
nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn
ngày (dưới 14 ngày) tại tỉnh Vĩnh Phúc

HỎA TỐC

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản 207/CV-BCĐ ngày 10/01/2022 của BCĐ tỉnh về hướng
dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với người được phép nhập
cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) tại tỉnh Vĩnh Phúc (sao
gửi kèm theo); Văn bản 738-CV/HU ngày 11/01/2022 của Huyện ủy Vĩnh Tường
về triển khai văn bản số 207/CV-BCĐ ngày 11/01/2022 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. UBND huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND/BCĐ các xã, thị trấn chỉ
đạo tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối
với người được phép nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày)
theo đúng văn bản 207/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh.
2. UBND các xã thị trấn:
- Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn có nhu cầu mời
người nhập cảnh ngắn ngày thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của BCĐ tỉnh.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức mời người nhập cảnh bố trí địa điểm
lưu trú, làm việc riêng biệt, đảm bảo giám sát y tế, không tiếp xúc cộng đồng.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai phòng chống dịch
COVID-19 trong thời gian người nhập cảnh ngắn ngày lưu trú trên địa bàn theo
quy định.
- Báo cáo BCĐ huyện ngay khi có vấn đề, tình huống phát sinh
3. Trung tâm VH-TT-TT: Triển khai tuyên truyền nội dung văn
bản207/CV-BCĐ của BCĐ tỉnh trên địa bàn.
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4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện căn cứ văn bản 207/CV-BCĐ,
các điều kiện, tình hình thực tế tham mưu cho UBND huyện các biện pháp phòng,
chống dịch cho phù hợp.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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