
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀ CÚ 

 

        Số: 841/UBND-VX   
V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa huyện 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trà Cú, ngày 05 tháng 8 năm 2022 

   

           Kính gửi:   

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện; 
- Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19    

các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3382/UBND-KGVX ngày 05/8/2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh, tăng cường thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn củng cố, kiện 
toàn và tăng cường hoạt động trở lại; chủ động tổ chức họp để kịp thời xử lý những 

vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

3. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 trên địa bàn; khẩn trương, quyết liệt đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin được phân bổ, đúng tiến độ, 
không để lãng phí vắc xin; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quản lý. 

4. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các Phòng, ban 

ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường 
công tác tuyên truyền, giáo dục và thông tin rộng rãi bằng nhiều hình thức trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là hệ thống thông tin cơ sở  về công tác 

tiêm vắc xin và tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hiện nay để người dân 

biết, chủ động thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 
 

Tăng Thị Thắm 
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