
BỘ Y TẾ 
  

 

Số:           /BYT-VPB1 

V/v báo cáo Sơ kết  

công tác phòng, chống dịch COVID-19 

đợt dịch thứ 4 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày        tháng 10  năm 2021   

 

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

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo với các địa 

phương ngày 09/10/2021, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) trân trọng 

đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo Sơ kết công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4, cụ thể như sau: 

1. Kết quả công tác phòng, chống dịch 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; 

- Công tác y tế: giám sát, xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng,…; 

- 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. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm. 

4. Các mô hình hay, cách làm tốt. 

5. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. 

6. Kiến nghị, đề xuất. 

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; đồng thời báo cáo các số liệu theo biểu mẫu 

đính kèm, gửi về Bộ Y tế trước 12 giờ ngày 13/10/2021 (Thứ Tư) 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 BYT; 

- SYT các tỉnh, thành phố;  

- Lưu: VT, VPB1.  

             BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

 

[daky] 

                Nguyễn Thanh Long 
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BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU 

(Kèm theo Công văn số        ngày     tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế) 
 

Stt Nội dung Số lượng 

Công tác y tế 

1 Số nhân lực y tế tại địa phương  

2 Số bác sĩ chuyên ngành hồi sức tích cực  

3 Số giường hồi sức tích cực (ICU)  

4 Số Trạm Y tế lưu động  

5 Số Tổ COVID-19 cộng đồng  

6 Số BCĐ cấp huyện chưa kiện toàn  

7 Số BCĐ cấp xã chưa kiện toàn  

Công tác an ninh trật tự xã hội 

1 Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch  

2 Số vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch đã xử lý  

Công tác an sinh xã hội 

1 Tổng số kinh phí hỗ trợ (triệu đồng)  

2 Số người lao động được hỗ trợ  

3 Số người sử dụng lao động được hỗ trợ   

4 Số đối tượng khác được hỗ trợ (người có công, gia 

đình chính sách, hộ nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao 

tuổi, người khuyết tật, người yếu thể,…) 

 

Công tác tài chính, hậu cần 

1 Tổng số kinh phí chi cho công tác PCD COVID-19 

năm 2021 (triệu đồng) 

 

Công tác Sản xuất và lưu thông hàng hóa 

1 Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các mô 

hình vừa sản xuất, vừa đảm bảo an toàn chống dịch 

như “3 tại chỗ”… 

 

2 Số phương tiện được cấp “luồng xanh”  

Công tác Vận động và huy động xã hội 

1 Số kinh phí đã vận động, huy động cho công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 (triệu đồng) 

 

Kế hoạch thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch bệnh 

trong tình hình mới 

Đã ban hành / 

Chưa ban hành 

Kế hoạch cho việc thích ứng an toàn, đáp ứng với dịch 

bệnh trong tình hình mới 
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