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I. Công tác trọng tâm trong tháng: 

1. Thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân 

miệng, Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1), và các loại dịch khác. Tính từ đầu năm đến 

nay số ca mắc sốt xuất huyết 111ca, bệnh tay-chân-miệng số mắc 07ca, không có 

trường hợp tử vong. Các loại dịch khác ổn định. 

1. Dự Lễ phát động “Tết trồng cây” nhân dịp xuân Tân Sửu năm 2021. 

2. Làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình tuyển quân và phòng, 

chống dịch bệnh ở người huyện. 

3. Tham dự Hội nghị hiệp đồng công tác bảo đảm tổ chức Lễ giao, nhận quân 

năm 2021. 

4. Cùng với Trung tâm Y tế huyện thực hiện giám sát các biện pháp triển khai 

công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn. 

5. Dự Hội nghị UBND huyện mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân. 

6. Dự họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2021. 

7. Họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 huyện Vạn Ninh. 

8. Dự cuộc họp thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Vạn Ninh lần 

thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

9. Dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối phòng ban chuyên môn năm 

2021. 

10. Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021. 

11. Tham dự tập huấn phần mềm một cửa. 

12. Tham dự cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị thuộc huyện báo cáo kết quả 

thực hiện Thông báo số 26/TB-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện, những 

khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý điều hành. 

II. Công tác tháng đến:              

 1. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bệnh sốt 

xuất huyết, tay chân miệng, Cúm A(H1N1), Cúm A(H5N1) và các loại dịch khác; 

tiếp tục tham mưu kịp thời UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực y tế trên địa bàn, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh. 



  

 2. Tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở 

sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, giải khát thuộc nhóm 2 trên địa bàn huyện. 

3. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế thẩm 

định hồ sơ đăng ký cho các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn. 

4. Tham mưu triển khai công tác kiểm tra Tháng hành động vì An toàn thực 

phẩm năm 2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                                   
- VP HĐND và UBND huyện;     (VBĐT)          

- Chi cục Thống kê huyện;                 

- Lưu: VT, PYT.    
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