
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 2043/UBND-KGVX ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc 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. Tiếp tục thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Kế hoạch số 2629/KH-UBND ngày 

30/11/2021 của UBND huyện về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; chủ động đánh giá mức độ nguy cơ 

sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không 

gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của 

Nhân dân. Quán triệt phương châm 5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù 

hợp + công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác (đông - tây y, 

phối hợp chặt chẽ người dân với chính quyền, doanh nghiệp...). 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm 

nguyên tắc 5K; đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả 

và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 và của Bộ Y tế. 

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

quan liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 theo yêu cầu tại Công văn số 10315/BYT-DP của Bộ Y tế.  
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3. UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị trong 

công tác phòng, chống dịch; khi cần thiết phải chủ động, kịp thời, nhanh chóng 

phối hợp đề xuất với cơ quan có thẩm quyền huy động sự hỗ trợ của lực lượng 

công an, quân đội, y tế, tổ Covid cộng đồng,…; phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn 

hóa và Thông tin trong việc ứng dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ khai báo y 

tế và kiểm soát đi lại với các địa phương khác để người dân di chuyển thuận lợi, 

không để ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm an 

sinh xã hội, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.  

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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