
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:           /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2022

V/v tăng cường quản lý các nguồn 
lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1882/BYT-KHTC ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế về 
tăng cường quản lý các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-
19; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý chặt chẽ, 
sử dụng các nguồn lực được tài trợ, viện trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn nêu trên.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp hiện trạng 
tình hình quản lý, sử dụng tài sản (máy móc, trang thiết bị y tế…) từ các nguồn 
tài trợ, viện trợ, trao tặng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo 
Phụ lục 01 đính kèm Công văn của Bộ Y tế nêu trên, trực tiếp gửi Bộ Y tế trước 
ngày 27/4/2022 (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) để tổng hợp, đồng thời báo cáo 
UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở y tế chủ 
động, khẩn trương rà soát nhu cầu sử dụng tài sản phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh sau khi hết dịch, cụ thể: xây dựng định mức sử dụng tài sản công, báo cáo 
cấp có thẩm quyền phê duyệt đề làm căn cứ tiếp nhận, quản lý, có kế hoạch duy 
tu bảo dưỡng…; hoàn chỉnh các thủ tục xin xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 
sản đối với các tài sản được tài trợ, viện trợ, cho tặng… theo đúng quy định về 
xác lập tài sản sở hữu toàn dân.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BTV Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Oanh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Văn Tân
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