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        Kính gửi:     

  

 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1290/UBND-KGVX ngày 10/9/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, UBND 

các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo quán triệt đầy đủ, 

sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm lấy 

xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ” và nhiệm vụ cụ thể của 

“pháo đài” và “chiến sỹ” được quy định tại Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 

22/8/2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ động có kế hoạch, phương án tổ chức 

Trạm Y tế lưu động tại xã, thị trấn để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện các ca 

nhiễm trong cộng đồng; thực hiện xét nghiệm theo Công điện số 1305/CĐ-BYT 

ngày 02/9/2021 của Bộ Y tế. Xây dựng kế hoạch thực hiện ngay việc tiêm vắc xin 

khi được phân bổ; tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng, 

chống dịch; ưu tiên tiêm cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai 

và các đối tượng khác theo quy định. 

3. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, đề nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

cấp phải tăng cường kiểm tra, giám sát xã, thị trấn về triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu 

kém, bảo đảm theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là một “pháo 

đài”, mỗi người dân thật sự là một “chiến sỹ” và sẵn sàng cho các tình huống dịch 

bệnh có thể xảy ra. 

https://luatvietnam.vn/covid/cong-dien-1102-cd-ttg-208089-d6.html
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thực hiện 

nghiêm túc các nôị dung trên./. 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;     

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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