
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SSố:          /UBND-PYT Nam Trực, ngày     tháng 11 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 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; 

- Các phòng: Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài 

chính - Kế hoạch; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 643/UBND-VP7 ngày 31/10/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định, Công văn số 2226/SYT-KHTC ngày 15/11/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Nam Định về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh Nam Định, 

UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn báo cáo theo các đề cương, phụ lục đính kèm cụ thể như sau: 

1. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện. 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết 

quả các phụ lục 2, 3, 4, 5 và báo cáo về UBND huyện qua phòng Y tế trước 

17h00, ngày 22/11/2022. 

2. Trung tâm Y tế huyện. 

Tổng hợp kết quả theo từ phụ lục 1 đến phụ lục 6. 

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. 

Tổng hợp kết quả theo phụ lục số 3. 

4. Ban chỉ huy Quân sự huyện. 

Tổng hợp kết quả theo từ phụ lục 3 đến phụ lục 6. 

5. Công an huyện. 

Tổng hợp kết quả theo từ phụ lục 3 đến phụ lục 6. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện. 

Tổng hợp kết quả theo từ phụ lục 2 đến phụ lục 6. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Tổng hợp kết quả từ phụ lục 1 đến phụ lục 6. 
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8. Phòng Y tế huyện. 

- Tổng hợp kết quả tại phụ lục 5. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, các cơ quan, các xã, 

thị trấn tổng hợp và xây dựng báo cáo theo phụ lục 1. 

9. Các báo cáo, phụ lục gửi về UBND huyện qua Phòng Y tế, Phòng 

Tài chính Kế hoạch huyện trước 17h00 ngày 21/11/2022 để tổng hợp trong đó: 

- Phụ lục 1 và 6 gửi về phòng Y tế để tổng hợp. 

- Các phụ lục 2, 3, 4, 5 gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch để tổng hợp. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Vũ Tiến Duật 
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