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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Số: 2778

/UBND - VP

V/v thực hiện văn bản số
7924/UBND-VX1 ngày 10/9/2021
của UBND tỉnh về thực hiện Công
điện số 1356/CĐ-BYT ngày
08/9/2021 của Bộ Y tế

HỎA TỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 12 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện, BCH Quân sự huyện; Trung tâm
Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện văn bản số 7924/UBND-VX1 ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về
thực hiện Công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của Bộ Y tế. UBND huyện
yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện nghiêm
chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy,
UBND/Ban Chỉ đạo tỉnh, Huyện ủy, UBND/BCĐ huyện về phòng, chống dịch
Covid-19; đặc biệt thực hiện nghiêm văn bản 7726/UBND-VX1 ngày 05/9/2021;
số 7654/UBND-VX1 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh; số 7617/CV-BCĐ ngày
01/9/2021 của Ban Chi đạo tỉnh, công điện số 1356/CĐ-BYT ngày 08/9/2021 của
Bộ Y tế và các chỉ đạo khác có liên quan.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
- Nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
phòng, chống dịch theo phương châm lấy xã, thị trấn là “pháo đài”, người dân là
“chiến sỹ” và nhiệm vụ của “pháo đài” và “chiến sỹ” đã được quy định tại các
công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/8/2021 và 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện (cơ quan Thường trực BCĐ
huyện): Tham mưu cho UBND, BCĐ huyện việc kiểm tra đột xuất, định kỳ để kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh , khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, bảo đảm theo
phương châm mỗi xã, thị trấn thật sự là một “pháo đài”, mỗi người dân thật sự là
một “chiến sỹ” và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; Kiểm tra
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việc triển khai thực hiện kế hoạch Vùng xanh của các xã, thị trấn, báo cáo kết quả
triển khai thực hiện Vùng xanh của cấp xã với UBND tỉnh (qua Sở Y tế) trước
ngày 12/9/2021.
4. Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan
phối hợp triển khai thực hiện xét nghiệm sàng lọc mở rộng cho các đối tượng có
nguy cơ lây nhiễm Covid-19 theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 09/9/2021 của
UBND tỉnh để tiếp tục chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo
vùng xanh trong phòng, chống dịch bệnh.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Chí Thái

