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

TỈNH BÌNH PHƯỚC     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KGVX Bình Phước, ngày       tháng       năm 2022 

 

                                         

                                     

                                

 

                          Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận số 19-KL/BCĐ ngày 15/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 08/3/2022; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 69/TTr-SYT ngày 16/3/2022 về việc tham 

mưu điều chỉnh Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/02/2022 của UBND tỉnh; 

Nhằm triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 phù hợp trong tình hình mới, khi tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt cao (số người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 

100%, mũi 2 đạt 96,9%, mũi 3 đạt 65,9%; trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 

102,3%, mũi 2 đạt 94,3%), 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3, Phụ lục 4 và Phụ lục 7 ban hành kèm 

theo Kế hoạch số 42/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai các biện pháp tạm thời 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (chi 

tiết tại các Phụ lục đính kèm). Thời gian áp dụng: Kể từ 00 giờ ngày 17/3/2022. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cập 

nhật, triển khai thực hiện; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, 

giám sát, đảm bảo các biện pháp được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng 

quy định. 

3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 

20/02/2022 của UBND tỉnh. 

(Công văn này thay thế Công văn số 454/UBND-KGVX ngày 07/3/2022 của 

UBND tỉnh)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT.HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-3416/3. 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Tuyết Minh 
  

 

 

V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 

42/KH-UBND ngày 20/02/2022 

của UBND tỉnh 
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