ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3119 /UBND-VP

Vĩnh Tường, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v thực hiện Công điện số
1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020
của Thủ tướng Chính phủ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 9858/UBND-VX1 ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh
Vĩnh Phúc về việc thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ
tướng Chính phủ; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức
đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện
các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình
mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày
02/12/2020, công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020, Văn bản chỉ đạo số 162CV/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Văn bản số 9858/UBND-VX1
ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy,
UBND huyện, BCĐ phòng chống dich bệnh Covid-19 huyện; tuyệt đối không lơ
là, chủ quan, mất cảnh giác.
2. Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt
công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; phát hiện kịp thời người
nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vận
động quần chúng nhân dân phát hiện, báo ngay cho công an khi có người nhập cảnh
trái phép và tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép
vào Việt Nam.
3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và
nhân dân thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị
trấn và nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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