
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX 

V/v tiếp tục quyết định các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-

19 theo ủy quyền trên địa bàn 

huyện Văn Lãng  

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng.  
 

 

Xem xét Tờ trình số 298/TTr-SYT ngày 14/9/2021 của Sở Y tế về việc ủy 

quyền quyết định điều chỉnh mức độ giãn cách xã hội để phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn huyện Văn Lãng, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-

UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện Văn Lãng đến hết ngày 15/9/2021.  

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng tiếp tục 

quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với vùng có dịch COVID-19 và áp dụng 

các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện Văn Lãng theo Quyết định số 1605a/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/9/2021.  

Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

các nội dung trên theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch  

  COVID-19 tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng, ĐV trực thuộc; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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