
BỘ Y TẾ 
  

 

Số:           /BYT-VPB1 

V/v báo cáo hoạt động  

phòng, chống dịch COVID-19.  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2021   

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19 với các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; Bộ Y tế (Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo) trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; một số nội dung chính như sau: 

1. Hoạt động phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo các cấp. 

- Công tác y tế (xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng…); tình hình thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đối với 

các địa phương thực hiện giãn cách); công tác kiện toàn Ban chỉ đạo/Trung tâm 

chỉ huy phòng, chống dịch các cấp; 

- Công tác an ninh, trật tự xã hội; 

- Công tác an sinh, xã hội; 

- Công tác tài chính, hậu cần; 

- Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa; 

- Công tác vận động, huy động xã hội;  

- Công tác truyền thông; 

- Khó khăn, tồn tại; 

- Bài học kinh nghiệm; 

- Kiến nghị, đề xuất. 

2. Hoạt động thực hiện phương châm lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài”. 

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  báo cáo 

ngắn gọn, súc tích, có số liệu cụ thể, gửi về Bộ Y tế trước 10 giờ                   

ngày 04/9/2021 và qua địa chỉ Email: tonghopbyt@gmail.com để tổng hợp, báo 

cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.  

Trân trọng cảm ơn./. 

    
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, VPB1.  

             BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

[daky] 

                Nguyễn Thanh Long 
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