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Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng KT&HT, Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định đang diễn
biến rất phức tạp, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại các huyện lân
cận, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tuy nhiên,
qua kiểm tra công tác phòng chống dịch cho thấy vẫn còn một số đơn vị, địa
phương chủ quan, lơ là; còn phổ biến tình trạng tập trung đông người để mua bán,
trao đổi hàng hóa dưới lòng đường, vỉa hè, nhất là khu trung tâm huyện và khu vực
xung quanh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, như khu vực Công ty
Cổ phần May Sông Hồng, Xí nghiệp may Xuân Trường (thị trấn Xuân Trường),
Công ty TNHH DT Xuân Trường (xã Xuân Trung),… vào thời điểm đầu giờ sáng
và cuối giờ chiều, dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
giao thông, gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đặc biệt là nguy cơ lây lan
dịch bệnh từ những người đến từ các địa phương đang có dịch Covid 19.
Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các xã, thị trấn:
- Tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch nhất là tại các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung nhiều lao động trên địa bàn.
- Ra quân giải tỏa ngay các hàng quán buôn bán, họp chợ dưới lòng đường,
vỉa hè không đúng quy định tại khu trung tâm huyện, trung tâm các xã và khu vực
xung quanh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Bố trí lực lượng thường
xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các hành vi tái phạm sau giải tỏa, nhất
là vào thời điểm tập trung đông người lao động (trước giờ làm việc và tan ca).
- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tổ chức ký cam kết
với người lao động về việc không mua bán, trao đổi hàng hóa dưới lòng đường, vỉa
hè xung quanh khu vực của đơn vị và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng
chống dịch Covid-19.
2. Công an huyện chỉ đạo Công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát
và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, trao đổi, dừng đỗ xe dưới lòng đường, vỉa
hè không đúng quy định; các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
Covid-19.
3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn
đốc các địa phương trong công tác giải tỏa vi phạm. Tham mưu UBND huyện chỉ
đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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