ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1541/UBND-CA

Sông Lô, ngày17 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phối hợp tham gia công tác phòng ngừa,
phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật trong lĩnh vực cư trú, gây khó khăn
trong công tác phòng chống dịch bệnh

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước và một số tỉnh
thành lân cận tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ cao lây nhiễm
vào trong địa bàn, ảnh hưởng đến sự an toàn về sức khỏe của Nhân dân, tác động
to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trong toàn tỉnh nói chung và huyện Sông Lô
nói riêng; nếu không có biện pháp quản lý tốt hoạt động cư trú, đi lại giữa tỉnh
Vĩnh Phúc và các địa phương khác thì khả năng dịch bệnh tái bùng phát, tiếp tục
lây lan trên địa bàn tỉnh, huyện là rất cao.
Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào công tác
phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn, không để ảnh hưởng
đến kết quả thực hiện mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng, chống dịch vừa phát triển
kinh tế - xã hội, cần kịp thời siết chặt quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt
động cư trú, đi lại của người lao động từ các địa phương khác đến làm việc tại các
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lao động tự do trên địa bàn. UBND huyện đề nghị
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; các phòng, ban,
ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy
mạnh công tác phối hợp tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các hành
vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cư trú, gây khó khăn trong công tác phòng
chống dịch bệnh với những nội dung sau:
1. Nội dung phối hợp
- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành,
các cấp trong công tác quản lý hoạt động cư trú nhằm chủ động phòng ngừa tội
phạm, vi phạm pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng
ngừa dịch bệnh xâm nhập, lây lan từ các địa phương khác vào địa bàn; phát hiện
các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm bệnh để áp dụng các biện pháp ngăn chặn,
phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của
người dân, chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú và người lao động về
chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực cư trú và phòng, chống dịch
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bệnh nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, phục vụ thực hiện có
hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch.
- Biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn
vị làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ huyện đến cơ sở trên địa bàn, nhất là
lực lượng tuyến đầu trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh; hoạt động của Tổ
phòng, chống Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid trong các doanh nghiệp; phong
trào “Công nhân, người lao động huyện Sông Lô chung sức cùng chính quyền
trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh”; phản
ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý cư trú để trốn tránh việc thực
hiện các quy định phòng, chống dịch.
2. Biện pháp phối hợp
- Xây dựng tin, bài, tăng thời lượng và số lượng bài viết tuyên truyền, phổ
biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của chủ doanh nghiệp, hộ kinh
doanh và người lao động về chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực cư trú
và phòng, chống dịch bệnh.Tuyên truyền thông điệp 5K (Không đi ra khỏi tỉnh khi
không thực sự cần thiết; Không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, nhất là người từ tỉnh
ngoài đến Vĩnh Phúc; Không vi phạm các quy định về phòng chống dịch; Không
lơ là, chủ quan coi thường dịch; Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi),
5T (Tuân thủ các quy định phòng, chống dịch; Tự giác khai báo khi người thân,
khách từ tỉnh có dịch đến nhà; Tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường
dây nóng của Công an huyện và Công an xã, thị trấn; Tích cực, tự nguyện tham
gia các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; Tự bảo vệ mình và gia đình,
bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch)
đến mọi tầng lớp Nhân dân. Thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt
của các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền các biện pháp phòng dịch, quản lý ra vào
tỉnh, huyện theo chỉ đạo của UBND huyện, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp
hành pháp luật của người dân, nhất là người dân từ địa phương khác đến sinh sống,
làm việc trên địa bàn huyện.
- Thường xuyên trao đổi với Công an huyện, Công an xã, thị trấn về số liệu
lao động tỉnh ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ công tác
quản lý. Hướng dẫn doanh nghiệp thông qua công tác tuyển dụng lập danh sách số
lao động tỉnh ngoài đến địa bàn tìm việc làm; đồng thời đề nghị chủ doanh nghiệp
có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tỉnh ngoài phải ở
lại theo yêu cầu phòng chống dịch (hỗ trợ kinh phí, suất ăn, chỗ ở, nhu yếu
phẩm,...).
- Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan hoạt động cư trú của người
lao động tỉnh ngoài, kịp thời phát hiện xử lý đối với các trường hợp lao động tỉnh
ngoài khai báo lưu trú tại huyện Sông Lô để trốn tránh việc thực hiện các quy định
phòng, chống dịch nhưng vẫn đi về các địa phương tỉnh ngoài làm gia tăng nguy
cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn.
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- Củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự
quản, tự phòng, tự hòa giải ở cơ sở để phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan
liên quan kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực cư trú, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh hoặc hành vi cố ý
vi phạm nhằm trốn tránh thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
- Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, Chi hội, Chi đoàn và lực
lượng Công an cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao các mô hình phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi nguy cơ phát
sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết triệt để các tụ điểm phức tạp về an ninh,
trật tự tại địa bàn cơ sở.
- Thành lập các tổ liên ngành (Công an, Quân sự, Y tế, Phòng Lao động
Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến
binh...) kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ quan, doanh nghiệp;
kiểm soát hoạt động ra vào tại các đường mòn, lối mở, khu vực giáp ranh với các tỉnh,
thành phố lân cận nhằm ngăn chặn, phòng ngừa việc người lao động tỉnh ngoài trốn
tránh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.
- Duy trì các hòm thư tố giác, đường dây nóng tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân tham gia tố giác, cung cấp thông tin về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
cư trú; phát huy hiệu quả các mô hình “4 an toàn”, “5 tự quản” tại các địa bàn
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi
phạm, nhất là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
- Tổ chức cho các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Tổ
trưởng Tổ liên gia tự quản ký cam kết duy trì thực hiện nghiêm các quy định của
pháp luật về cư trú và phòng chống dịch bệnh tại địa bàn phụ trách để nâng cao
tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở; tổ chức thực hiện giao ước thi
đua giữa các thôn, tổ dân phố, tổ liên gia về việc không để xảy ra vi phạm trong
lĩnh vực cư trú và phòng chống dịch bệnh; xác định việc chấp hành quy định của
pháp luật về cư trú và phòng chống dịch bệnh là một trong những tiêu chí xét công
nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa.
UBND huyện trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT (CA).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc

