
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 
V/v nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 

Hữu Lũng, ngày       tháng 9 năm 2021 

    

        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 1349/UBND-KGVX ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Công điện số 6741/CĐ-VCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, 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. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, 

chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh; bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới. 

2. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, 

thuốc, vắc xin,… phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, 

tránh lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, 

lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét 

nghiệm và tiêm chủng vắc xin. 

3. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ 

chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất 

cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch lây lan. 

Không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thực hiện 

nghiêm túc các nội 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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