
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:              /UBND-YT 

V/v báo cáo việc huy động, quản lý và 

sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc 

thực hiện chính sách, pháp luật về y tế 

cơ sở, y tế dự phòng. 

Thạch An, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thạch An; 

- Các cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch; phòng Tư 

pháp; Thanh tra huyện; Đồn Biên phòng Đức Long; Ban 

Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện; Trung tâm Y tế 

huyện; Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Công 

văn số 2969/VP-VX  ngày 17/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 

phòng. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các cơ quan, đơn vị; Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình triển 

khai thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý, tổng hợp báo cáo việc 

huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (theo 

Đề cương và Phụ lục được gửi kèm Kế hoạch số 147/KH-ĐĐBQH, ngày 14/11/2022 

của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng); báo cáo gửi UBND huyện (qua Phòng 

Y tế) trước ngày 28/11/2022 để tổng hợp. 

2. Giao phòng Y tế chủ trì, làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của 

UBND huyện về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y 

tế dự phòng. Nội dung tham mưu, đề xuất trình UBND huyện trước ngày 30/11/2022. 

Căn cứ ý kiến trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Mạnh 
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