
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 
V/v áp dụng tạm thời một số biện 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 

Bình Lục, ngày        tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 

Căn cứ văn bản số 2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (gửi kèm theo văn bản số 

2865/UBND-KGVX ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh và các văn bản của Bộ Y tế: 

số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021, số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021, số 

7070/BYT-MT ngày 25/8/2021). 

UBND huyện Bình Lục yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu, tuyên truyền, 

quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh; thường xuyên cập 

nhật, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch để có các biện pháp phòng, chống dịch 

phù hợp, đạt kết quả cao. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện. Quá trình thực hiện có 

phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện) để chỉ đạo giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thương trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TTCH phòng chống dịch; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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