
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 
 

        Số:           /UBND-VP 
V/v chỉ đạo giải quyết việc mua 

sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test 

kít xét nghiệm và các trang thiết 

bị y tế khác phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 từ 

30/01/2020 đến 30/5/2022. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Như Thanh, ngày      tháng năm 2022 

Kính gửi: 

- Trung tâm y tế, Bệnh viện ĐK huyện; 
- PhòngTài chính - KH; 

- UBND 14 xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 8300/UBND-VX ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chỉ đạo giải quyết việc mua sắm, tiếp nhận, quản lý, sử dụng 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các trang thiết bị y tế khác 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ 30/01/2020 đến 30/5/2022 

(gửi kèm theo văn bản cho đơn vị), Chủ tịch  UBND  huyện có ý kiến chỉ đạo như 

sau: 

1. Giao Phòng TC-KH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát tổng hợp bổ sung kết quả mua sắm, tiếp 

nhận, quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét nghiệm và các 

trang thiết bị y tế khác phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện từ 30/01/2020 đến 30/5/2022 

2.  Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tiếp tục rà soát, thống kê số vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét 

nghiệm và các trang thiết bị y tế còn tồn đọng;  bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và tài 

liệu có liên quan mua sắm công tác phòng, chống dịch COVID-19, để thực hiện 

quản lý và lưu trữ theo quy định. 

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, test kít xét 

nghiệm và các trang thiết bị y tế các bộ phận, đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc 

phục những hạn chế, sai phạm (nếu có); lập kế hoạch sử dụng hàng hóa phục vụ 

cho công tác phòng  chống dịch hiện còn được mua sắm từ các nguồn kinh  phí 

hợp pháp. 

- Tiếp tục triển khai các kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm 

quyền được giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức 

khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tham mưu giải 

quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-

19 từ tháng 01 năm 2020 đến nay, theo quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ  



tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 huyện. 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sẵn sàng phối 

hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan khi được thanh tra, kiểm tra tại đơn vị. 

3. Giao các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo chức năng nhiệm 

vụ được giao phối hợp với Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện tiếp tục thực 

hiện kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để ngành Y tế đảm bảo triển khai các hoạt 

động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện trở lại bình thường 

trong thời gian tới; chủ động phát hiện các hạn chế, bất cập, thiếu sót đề xuất cấp 

có thẩm quyền; đồng thời, xử lý các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp 

luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tich, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

  Lê Ngọc Hoa 
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