
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:        /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2022 
 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch, đẩy nhanh tiến độ 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 

trong cụm công nghiệp 
 

                      Kính gửi: 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Liên đoàn Lao động huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo các Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong và ngoài cụm công nghiệp. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1808/UBND-KGVX ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Kết luận của Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh với các địa phương ngày 05/7/2022 (Văn bản số 805-TB/VPTU 

ngày 06/7/2022); Văn bản số 300 CV/BCSĐ ngày 28/6/2022 của Ban cán sự Đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Văn bản số 885/BQLKCN-QLDN ngày 20/7/2022 của 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, 

đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong khu công nghiệp.  

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, nhất là 

đạt mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo, yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh, của huyện, 

cũng như đảm bảo tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công 

nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung trong Văn bản số 885/BQLKCN-QLDN ngày 

20/7/2022 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (có văn bản gửi kèm), đồng thời 

tiếp tục tổng hợp số lượng người lao động đăng ký tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 về Ban 

quản lý cụm công nghiệp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn 

Lao động huyện, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn chủ động triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Văn bản số 885/BQLKCN-QLDN ngày 

20/7/2022 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp, xí nghiệp, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp, các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng,chống dịch huyện (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu VT, PYT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Nguyễn Đăng Định 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


		2022-07-22T10:55:57+0700


		2022-07-25T18:12:46+0700


		2022-07-26T07:50:15+0700


		2022-07-26T07:50:15+0700


		2022-07-26T07:50:15+0700


		2022-07-26T07:50:15+0700




