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tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Phân công lãnh đạo UBND huyện phụ trách, theo dõi công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các xã, thị trấn
Để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn đảm bảo khoa học, hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện phân công lãnh đạo
UBND huyện theo dõi, phụ trách các xã, thị trấn, cụ thể như sau:
1. Lãnh đạo UBND huyện theo dõi, phụ trách các địa bàn:

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung
1

2

Điện thoại

Họ và tên; chức vụ

TT

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Hoàng Tuấn Tam

3

PCT UBND huyện

Đ/c Lê Chí Thái
PCT UBND huyện

Đơn vị theo dõi, phụ trách

Xã Yên Lập, Đại Đồng, Nghĩa
0988.565.567 Hưng, Kim Xá, Yên bình, Vĩnh
Sơn, Vũ Di, TT Thổ Tang
Xã Lũng Hòa, Bồ Sao, Tân Tiến,
Việt Xuân, Vân Xuân, Thượng
0983.586.333
Trưng, Ngũ Kiên, Tam Phúc, thị
trấn Tứ Trưng, TT Vĩnh Tường.
Xã Chấn Hưng, Bình Dương, Lý
Nhân, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh,
0971.575.969
Tuân Chính, Phú Đa, An Tường,
Tân Phú, Cao Đại.

2. Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện có trách nhiệm phụ trách, kiểm tra,
theo dõi, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn các xã, thị trấn được phân công; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
được giao phụ trách (theo quy chế làm việc) trong công tác tham mưu thực hiện
nhiệm vụ phòng dịch; chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch tại địa
phương, đơn vị được giao phụ trách, quản lý.
3. Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo tình hình, đề xuất
các giải pháp phòng dịch Covid-19 của đơn vị mình với đồng chí được giao phụ
trách.
UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ phòng, chống Covid huyện;
- Cổng Thông tin - Giao tiếp ĐT huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Hồng Hải

