ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3239 /UBND – VP

Vĩnh Tường, ngày15 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai thực hiện Quyết định
2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
của UBND tỉnh về quy định tạm thời
một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh về việc quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc (gửi kèm theo); Văn bản 550-CV/HU ngày 15/10/2021 của Huyện
ủy Vĩnh Tường về triển khai thông báo số 451-TB/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh
ủy Vĩnh Phúc và Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND
tỉnh Vĩnh Phúc. Để kịp thời triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
trong tình hình mới theo quyết định Quyết định số 2875/QĐ-UBND của UBND
tỉnh (hiệu lực từ 12h00’ ngày 15/10/2021), UBND huyện đề nghị:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện, các cơ quan ngành dọc
đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các nội dung được quy định tại Quyết định
2875/QĐ-UBND, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai, thường xuyên tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện chấp hành các quy định, việc áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch trong tình hình mới trên địa bàn theo lĩnh vực, địa bàn được phân
công, quản lý.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND huyện nếu để các cơ
quan, đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định trong việc
áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo
huyện): Tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra (định
kỳ, đột xuất) việc thực hiện, tuân thủ, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo
quyết định 2875/QĐ-UBND.
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3. Phòng Văn hoá & thông tin, Trung tâm Văn hoá – thông tin – thể
thao: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai tuyên truyền, phổ biến các
nội dung của Quyết định đến toàn thể nhân dân biết, thực hiện.
4. UBND các xã, thị trấn:
- Triển khai quyết định đến các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn; Chịu trách nhiệm toàn diện việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân trong chấp hành các quy định tại quyết định số 2875/QĐ-UBND
trên địa bàn quản lý.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Thủ trưởng
các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND
huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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