
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP Hữu Lũng, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

 

 
 

Kính gửi:  

 

 - Các phòng, ban, ngành huyện;  
 - Các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 
 - Các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2113/UBND-KGVX ngày 17/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, Chủ tịch 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 thực hiện nghiêm các nội dung sau: 

1. Chấp hành nghiêm các hướng dẫn, quy định về thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và tổ 

chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác 

phòng, chống dịch bảo đảm kịp thời, chất lượng, chặt chẽ, đúng pháp luật, khả thi, 

phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả, không được lơ là, mất cảnh 

giác.  

2. UBND các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình 

dịch trên địa bàn để kịp thời đánh giá mức độ nguy cơ, điều chỉnh, bổ sung các quy 

định, biện pháp cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không gây ảnh hưởng đến các 

mặt đời sống kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an sinh xã hội, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng thực hiện các giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội; quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân phát triển sản 

xuất. Vận động các tập thể, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch… 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện; UBND các xã, thị trấn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; kịp thời định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao tính tự giác, tích 
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cực, nghiêm túc chấp hành quy định của mọi người dân trong công tác phòng, 

chống dịch, nhất là hướng dẫn các biện pháp để thích ứng trong trạng thái bình 

thường mới; đồng thời đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù 

địch gây chia rẽ, mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. 

4. Giao Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ 

quan tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, UBND huyện; kiểm điểm 

trách nhiệm, xử lý các trường hợp để xảy ra sai phạm, không bảo đảm tiến độ tiêm 

chủng theo quy định.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các TV BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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