
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-TCKH 

V/v huy động, quản lý và sử dụng các 

nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 11 năm 2022 

 
Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Công an huyện;  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỹ Lộc; 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2155/STC-NS ngày 24/11/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Nam Định về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công 

tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị các đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 - 2022 theo đề cương và 

phụ lục đính kèm 

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước 

ngày 14h ngày 26/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính. Sau thời hạn trên, 

nếu đơn vị nào không có báo cáo thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND 

huyện. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (để báo cáo); 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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