
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 849/UBND-VP Tràng Định, ngày 07 tháng 6 năm 2022 
V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 
 

 
Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 35-TB/BCĐ, ngày 02/6/2022 của BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 về thông báo ý kiến chỉ đạo của Trưởng BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 huyện về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin 

COVID-19. 

Ngày 31/5/2022, UBND huyện đã ban hành Công văn số 809/UBND-VP 

về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giao Trung 

tâm Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện thực hiện 

theo các nội dung yêu cầu tại Công văn số 2314/VP-KGVX, ngày 28/5/2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn. Qua quá trình triển khai thực hiện, UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

Giao Trung tâm Y tế huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện theo đúng các nội dung yêu cầu tại 

Công văn số 809/UBND-VP, ngày 31/5/2022 của UBND huyện và thực hiện 

Báo cáo hàng tuần (trước 16 giờ 00 phút ngày thứ 6 hàng tuần), hàng tháng 

(trước 16 giờ 00 phút ngày cuối cùng hàng tháng) về tiến độ thực hiện gửi 

UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện theo đúng nội dung 

yêu cầu tại Thông báo số 35-TB/BCĐ, ngày 02/6/2022 của BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19. 

(Có Thông báo số 35-TB/BCĐ, ngày 02/6/2022 của BCĐ phòng, chống 

dịch COVID-19 trên hệ thống iOffice) 

UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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