ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 230 /UBND-VHTT

Vĩnh Tường, ngày 07 tháng 02 năm 2020

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

V/v: Tham dự Lễ giao nhận quân
năm 2020

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn trong huyện;
- Phòng Văn hóa- Thông tin;
- Công an huyện;
- Trung tâm VH-TT&TT huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện
Vĩnh Tường về việc Tổ chức giao nhận quân năm 2020.
Để công tác giao nhận quân năm 2020 của huyện vào sáng ngày 11/02/2020
được tổ chức trang trọng, khoa học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và
công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona
gây ra, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn trong huyện và Trung tâm
VH-TT&TT huyện thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là các
tân binh, gia đình tân binh trên hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin GTĐT của
huyện; hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, tại các gia đình có tân binh về thực
hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch Tổ chức giao nhận quân năm 2020 của
UBND huyện và một số nội dung khác liên quan (có Bài tuyên truyền gửi kèm);
2. Tuyên truyền, vận động người thân và bạn bè của tân binh đưa tân binh
đến địa điểm giao nhận quân không tổ chức đông người mà chỉ cử đại diện để đưa
tiễn tân binh. Đồng thời chỉ cử 01 người đại diện gia đình hoặc bạn bè của tân binh
tham dự Lễ giao nhận quân được tổ chức trong sân Trung tâm VH-TT&TT huyện,
các thành phần đưa tân binh khác tập trung bên ngoài Trung tâm VH-TT&TT
huyện theo các vị trí quy định của Công an huyện;
3. Tuyên truyền và quản lý để các thành phần đưa tiễn tân binh nhập ngũ của
xã, thị trấn tuyệt đối không sử dụng phương tiện cá nhân có hành vi chạy trước đầu
xe, đi theo xe đưa tân binh của xã, thị trấn đến địa điểm giao quân, xe đưa tân binh
về các đơn vị nhận quân, đu bám vào xe chở tân binh làm ảnh hưởng đến an ninh
trật tự, an toàn giao thông, thời gian giao nhận quân;

4. Thông báo cho các tân binh, các thành phần đưa tiễn tân binh đến địa
điểm giao nhận quân phải đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước,
trong và sau Lễ giao quân; đồng thời phải đeo khẩu trang để phòng, tránh dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;
5. Đề nghị Công an huyện tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, an
toàn giao thông trước, trong và sau Lễ giao quân tại khu vực tổ chức giao nhận quân,
các tuyến đường xe đưa quân từ xã, thị trấn đến địa điểm giao quân và xe đưa tân
binh về các đơn vị nhận quân; kiên quyết xử lý các trường hợp đưa tiễn tân binh
nhập ngũ vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn, Trung tâm VH-TT&TT
huyện triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- HĐ NVQS huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu VT.
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