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THÔNG BÁO  

Lịch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19   

 

Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức 

tạp, số ca nhiễm tăng cao, nhiều ca F0 trong trường học và doanh nghiệp. Để thực 

hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh 

hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của huyện thông báo lịch kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-

19 đối với Công ty SHIN MYUNG FIRST VINA, tại xã Trung Đông, như sau:  

1. Thời gian kiểm tra: Từ 8 giờ 00, ngày 24/02/2022 (sáng thứ Năm).  

2. Thành phần 

* Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, 

gồm: 

- Đồng chí Phạm Trọng Duy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó 

Trưởng Ban chỉ đạo- Trưởng đoàn. 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng y tế, Công an huyện, Ban chỉ 

huy Quân sự huyện, Trung tâm y tế huyện, phòng Lao động, thương binh và xã hội, 

Liên đoàn lao động huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.  

* Xã Trung Đông: Đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Trưởng công an, Trạm 

Trưởng Trạm y tế xã. 

* Lãnh đạo Công ty SHIN MYUNG FIRST VINA 

3. Địa điểm kiểm tra: Tại trụ sở Công ty SHIN MYUNG FIRST VINA, xã 

Trung Đông. 

Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện cùng Công ty SHIN 

MYUNG FIRST VINA chuẩn bị số liệu báo cáo tình hình dịch và nêu các đề xuất, 

kiến nghị./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Cổng thông tin điện tử  huyện; 

- Lưu: VT. 

               TRƯỞNG BAN  

 

 
 
 

                CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                Lưu Văn Dương 
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