
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN KON RẪY 

Số:        /UBND-TH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Rẫy,  ngày       tháng      năm 2022 
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 trên địa bàn 

 

 

               

Kính gửi:   
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
     

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-ĐĐBQH, ngày 21/11/2022 của Đoàn Đại 
biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum về Giám sát 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”,  

Để triển khai thực hiện tốt công tác giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Kon Tum “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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. UBND huyện đề nghị 
các cơ quan, đơn vị liên quan, Liên đoàn lao động huyện; Ủy ban MTTQVN 

huyện; các ngành đoàn thể và UBND các xã, thị trấn theo chức  năng, nhiệm  vụ 
của mình xây dựng báo cáo theo đề cương, cụ thể như sau:   

1. Về Báo cáo huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công 
tác phòng, chống covid-19 

1.1. Giao các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Trung tâm y tế 
huyện; Ban CHQS huyện; Công an huyện và UBND các xã, thị trấn báo cáo: 

Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/11/2022 và ước thực 
hiện số liệu đến hết ngày 31/12/2022. 

1.2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo cáo nguồn lực ngân sách 
nhà nước phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/11/2022 và ước thực hiện số liệu đến hết ngày 
31/12/2022. 

1.3. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, Liên đoàn lao động huyện; Hội Chữ 
thập đỏ huyện và các ngành đoàn thể huyện phối hợp báo cáo việc huy động, 

quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-
19: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/11/2022 và ước thực hiện số liệu đến hết 

ngày 31/12/2022. 

(có phục lục I, II + Đề cương báo cáo kèm theo) 
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2. Về báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự 
phòng 

Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp Trung tâm y tế, Bảo hiểm xã hội huyện 
và UBND các xã, thị trấn báo cáo: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế 

cơ sở, y tế dự phòng: Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/11/2022 và ước thực 
hiện số liệu đến hết ngày 31/12/2022. 

(Có phục III + Đề cương kèm theo) 

3. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, các ngành và UBND các xã, thị trấn 

tổng hợp báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước 
ngày 30/11/2022 và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của đơn vị mình. 

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện tổng hợp  
báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trước ngày 04/12/2022.   

Nhận được Công văn này đề nghị Trưởng các cơ quan, đơn vị, các ngành 
đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo 
theo quy định và chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 

về kết quả thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu VT. 
  

                                 

 
                                                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Đinh Thị Hồng Thu 
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