
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:           /UBND-KGVX 
 

V/v thực hiện Công điện số 

1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid -19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

   Kính gửi: 
 

- Các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 5255/VPCP-KGVX 

ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung nội dung Công điện 

số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021; để giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh 

đạt được trong thời gian vừa qua, có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp 

dịch xâm nhập trở lại; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, 

chống dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan 

thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố: 

1. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thoả mãn với những 

kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch vừa qua. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, 

chống dịch, nhất là Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

2. Tuyên truyền, vận động người dân của địa phương đang cư trú tại các địa 

bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ yên tâm “ai ở đâu ở đấy” (trừ trường hợp được chính quyền cho phép), 

không hoang mang, lo lắng, tìm đường về quê bằng mọi cách gây khó khăn thêm 

cho công tác phòng, chống dịch hiện nay; đồng thời, không vi phạm quy định về 

phòng, chống dịch. 

3. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhanh, đúng đối tượng, an toàn, 

hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tiêu cực 

trong việc tiêm vắc xin. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch 

bệnh, trong đó có việc tiêm vắc xin. 

4. Tiếp tục chia sẻ khó khăn, ủng hộ các tỉnh, thành phố phía Nam phòng, 

chống dịch Covid-19. 

5. Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi Công văn số 3869/UBND-KGVX ngày 

31/7/2021. 

(Gửi kèm Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công văn số 5255/VPCP-KGVX ngày 31/7/2021 của Văn phòng Chính phủ)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH; 

- Lưu: VT, KGVX.Quân. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Mai Sơn 
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