
HUYỆN ỦY CÙ LAO DUNG 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,  

CHỐNG DỊCH COVID-19 

* 

Số 33-CV/BCĐ 
Về việc thực hiện Công điện chỉ đạo  

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục  

tăng cường các biện pháp phòng,  

chống dịch Covid-19 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Cù Lao Dung, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

                    Kính gửi: - Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện, 

- Trung tâm Y tế huyện, 

- Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 các xã, thị trấn, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại Công văn số 912-CV/VPTU, ngày 09/11/2021 

của Văn phòng Tỉnh ủy. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 huyện; Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

Covid-19 các xã, thị trấn và lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện tiếp thu, quán 

triệt khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung Công điện chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ (có gửi kèm theo Công điện Hỏa tốc số 8149/CĐ-VPCP, 

ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ). 

2. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người 

dân trên địa bàn huyện theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 279-CV/TU, ngày 

14/10/2021 của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, lấy mẫu 

xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19; Công văn số 416-CV/HU, ngày 15/10/2021 

của Huyện ủy về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm 

tầm soát Covid-19 và Công văn số 24-CV/BCĐ, ngày 25/10/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 huyện về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. 

Nhận được Công văn, đề nghị các đồng chí khẩn trương triển khai thực hiện; 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 nắm, cho ý kiến. 

Nơi nhận:  
- Như trên, 

- Thành viên BCĐ huyện, 

- Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, 

đoàn thể huyện, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

 

 

 

BÍ THƯ 

kiêm 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

Lê Trọng Nguyên  
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