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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến  

hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn 
 
 

Thực hiện Thông báo số 197/TB-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 08/6/2021 

(trong đó, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện công tác xét nghiệm diện rộng và bảo đảm hoạt động phòng, chống dịch 

trên địa bàn); Văn bản số 3591/UBND-VX1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao tham mưu xử lý nội dung đề xuất của các địa phương; Giám đốc Sở 

yêu cầu: 

1. Các phòng NS, NSHX, HCSN, GCS theo lĩnh vực quản lý, phối hợp với 

các phòng thuộc Sở và các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời thực hiện 

các nội dung sau: 

- Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương, tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí thực hiện công tác xét nghiệm diện rộng và 

kinh phí hoạt động phòng, chống dịch theo đúng Thông báo số 197/TB-UBND 

ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh. 

- Rà soát, tổng hợp những vướng mắc cần phải tháo gỡ trong việc quản lý, 

sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống dịch tại 

các đơn vị, địa phương, đề xuất báo cáo Ban Giám đốc để xử lý kịp thời. 

2. Phòng Ngân sách huyện xã phối hợp các phòng NS, HCSN, GCS và Sở 

Y tế: Tham mưu xử lý kiến nghị của các huyện Hương Sơn, Đức Thọ và Kỳ 

Anh theo yêu cầu tại Văn bản số 3591/UBND-VX1 ngày 10/6/2021 của UBND 

tỉnh, báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 13/6/2021; trả lời các địa phương và gửi 

UBND tỉnh trước ngày 14/6/2021. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện kịp thời nhiệm vụ được 

phân công. Giao phòng Văn phòng sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NS, NSHX, HCSN và Văn phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

 

  
  
 

 

 

 
 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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