
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-HC Phường 3, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

V/v chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 

 

 

Kính gửi:   - Các ban ngành đoàn thể, các khóm thuộc phường 3; 

- Công an Phường 3. 

            

Căn cứ báo cáo đề xuất của Công an phường 3 ngày 15 tháng 9 năm 2021.  

Được sự thống nhất của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường yêu cầu Công 

an phường thực hiện nội dung sau:  
 1/ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tham mưu Ủy ban nhân dân 

Phường lập danh sách các đối tượng lực lượng tham gia phòng chống dịch của 

địa phương đề xuất Công an Thành phố Sa Đéc cấp giấy đi đường. Riêng trường 

hợp người dân có nhu cầu cấp giấy đi đường giao Công an phường tiếp nhận xử 

lý đúng đối tượng theo quy định. 

 2/ Việc tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: các lực 

lượng, cơ quan ban ngành đoàn thể, các khóm tập trung tuyên truyền thực hiện 

nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19 của Bộ Y tế và thực hiện tốt Thông điệp 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, 

Không tụ tập, Khai báo y tế). 

 3/ Giao đồng chí Trưởng Công an phường phối hợp Mặt trận Tổ quốc 

kiểm tra, rà soát thiết lập và bảo vệ an toàn “vùng xanh” hiện có trên địa bàn 

phường, bố trí lực lượng trực chốt tại các khu vực, siết chặt các biện pháp kiểm 

soát dịch bệnh, ngăn chặn triệt để các nguồn lây dịch bệnh Covid-19 từ bên 

ngoài có thể xâm nhập vào “vùng xanh”(có hồ sơ liên quan kèm theo), tham 

mưu và tổ chức thực hiện nghiêm việc tuần tra, kiểm soát các chốt trực theo 

Thông báo số  31-TB/ĐU của Đảng ủy và 17/TB-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân phường 3 về việc phân công thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch 

Covid -19 trên địa bàn phường.  

Trên đây là nội dung thông báo của Ủy ban nhân dân  phường 3 trong 

việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.ĐU, HĐND Phường; 

- MTTQ và các đoàn thể phường; 

- Lưu: VT. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Trần Hậu 
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