ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BỜ NGOONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 302/CV-UBND

Bờ Ngoong, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v Khẩn trương thực hiện
một số biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 đối với
công dân ở các tỉnh vùng
dịch tự phát về địa phương

Kính gửi:
- Công an xã;
- Thôn trưởng các thôn, làng.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh theo công điện số 23/CĐUBND về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh vùng dịch tự phát về địa phương. UBND
xã yêu cầu:
1. Công an xã, hệ thống chính trị thôn, làng và tổ Covid-19 cộng đồng:
- Thực hiện ngay việc tuần tra, kiểm soát tại thôn, làng phát hiện sớm và
đưa đi cách ly đối với các trường hợp trốn, vượt chốt về đại phương.
- Thông báo cho các gia đình nếu ai cố tình trốn tránh, che giấu, không
khai báo, không tố giác các trường hợp trốn về đại phương sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật.
- Tổ covid cộng đồng triển khai các lực lượng trên địa bàn quản lý “Đi
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” giám sát, quản lý và tuyên truyền
hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xử lý nghiêm những
tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.
- Giao Công an xã tham mưu cho BCĐ phòng chống dịch covid-19 xử phạt
các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là
các trường hợp trốn tránh, che giấu, không khai báo, không tố giác các trường
hợp trốn về đại phương.
Ủy ban nhan dân xã đề nghị công an xã, hệ thống chính trị các thôn, làng
phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch
Covid-19 xã;
- Lưu: VT./.
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