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Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện các phòng, ban, ngành 

đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đạt hiệu quả, cơ bản kiểm soát 

được dịch bệnh. Từ tháng 10/2021 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ 

trong “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các 

địa phương đang dần mở lại các hoạt động nhằm phục hồi kinh tế song song với 

công tác phòng, chống dịch bệnh, do vậy, tăng việc giao thương đi lại của người 

dân và cũng tăng các ca mắc bệnh COVID-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các ca bệnh 

tăng nhanh từng ngày ở tất cả các xã, thị trấn làm cho hệ thống y tế từ huyện đến 

cơ sở triển khai hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn về các nguồn lực 

như nhân lực, phương tiện bảo hộ, sinh phẩm, vật tư y tế, ... trong đó, khó khăn 

trước mắt là sinh phẩm và vật tư, phương tiện phục vụ công tác xét nghiệm 

SARS-CoV-2. 

Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới; Để 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND huyện đề nghị Đồng 

chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách 

xã, thị trấn và nguồn lực xã hội hóa, như: Test nhanh kháng nguyên, vật tư y tế, 

quần áo bảo hộ... phục vụ công tác xét nghiệm trên địa bàn theo đúng chỉ đạo 

của UBND huyên tại Công văn số 1135/UBND-PYT ngày 22/11/2021. 

UBND huyện đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch huyện; 

- Như trên; 
- Trung tâm Y tế huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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