
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:                 /UBND-VX 
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 
 

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2022 

 

      Kính gửi:  

         - Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

         - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2099/SYT-KHTC ngày 

30/5/2022 về việc bổ sung báo cáo, tổng hợp đánh giá 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; Công văn số 

1914/SYT-KHTC ngày 18/5/2022 về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện 

mua sắm, tiếp nhận, quản lý, hiệu quả 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; kèm theo báo cáo tổng hợp của các đơn vị và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố (gửi kèm theo văn bản cho đơn vị), Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế nghiêm túc 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, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục những 

hạn chế, sai phạm (nếu có) trong toàn bộ quá trình mua sắm, tiếp nhận, bảo 

quản, sử dụng, quy trình cấp phát, phân bổ; 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 tỉnh. 



- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành đơn vị và địa phương 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 và các 

bộ, ngành Trung ương.  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đã được thanh tra nghiêm túc chấp hành, 

khắc phục sai sót, khuyết điểm theo các kết luận của Thanh tra tỉnh. Các đơn vị 

chưa thực hiện thanh tra sẵn sàng phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan 

đáp ứng yêu cầu thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng theo quy định pháp 

luật. 

2. Giao các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo 

chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Y tế 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 tỉnh dần 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 (để thực hiện); 

- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tich, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

   Đầu Thanh Tùng 
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