
ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN TỨ KỲ

Số:                /UBND-YT

V/v thống kê nguồn lực y tế ngoài
công lập để xây dựng phương án
phòng chống dịch COVID-19 của 

tỉnh trên địa bàn huyện

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

               Tứ Kỳ, ngày        tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
-  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
-  Các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 9500/BYT-DP ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về 
việc chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Công văn số 4211/UBND-VP ngày 
15/11/2021 của UBND tỉnh về việc yêu cầu các cơ sở y tế ngoài công lập triển 
khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch có hiệu quả dịch 
COVID-19 và Công văn số 3722/SYT-NVY, ngày 19/11/2021 của Sở Y tế Hải 
Dương về việc thống kê nguồn lực y tế ngoài công lập để xây dựng phương án
phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, để có căn cứ xây dựng phương án huy 
động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, đảm bảo các chế độ đãi ngộ  về phòng, chống dịch theo quy định 
hiện hành, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn, Các cơ sở y tế ngoài công lập báo cáo nguồn lực tham gia hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn mình quản lý, cụ thể như sau:

1. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, dịch vụ y tế ngoài công lập; 
các cơ sở kinh doanh thuốc; các nhân viên y tế đang làm công việc khác hoặc đã 
nghỉ hưu có nguyện vọng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đăng ký tham 
gia (theo mẫu đính kèm) gửi về UBND xã, thị trấn để tổng hợp trong
ngày 22/11/2021. 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổng hợp kết quả đăng ký tham gia 
phòng, chống dịch của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, các cơ 
sở kinh doanh thuốc, người có nguyện vọng tham gia phòng, chống dịch,…tại 
địa phương (theo mẫu đính kèm) báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Y tế 
huyện) trước ngày 24/11/2021, file mềm gửi về email 
ytehuyentuky@gmail.com.
           Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Các cơ sở y tế ngoài công lập  
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Đài phát thanh;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải

mailto:ytehuyentuky@gmail.com


Phụ lục
BẢNG TỔNG HỢP

Thống kê nguồn lực y tế ngoài công lập
tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Tên đơn vị, cá nhân gửi báo cáo:……………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………...
1. Nhân lực

TT Họ và tên Năm 
sinh 

Địa 
chỉ chi 
tiết

Trình 
độ
chuyên
môn

Số 
ĐT

1 Tên đơn vị: BV/PKĐK……………….
2 Nhà thuốc, cơ sở kinh doanh thuốc
3 Cá nhân đăng ký tham gia
2. Trang thiết bị

TT Tên trang thiết bị Số
lượng

Năm
mua
hàng

Số 
lô

Tình
trạng 
sử
dụng

Ghi
chú

1. Tên đơn vị: 
BV/PKĐK……………….

1.1. Giường bệnh
- Hồi sức 
cấp cứu
- Giường 
thường
1.2. Trang thiết bị…..

2. Nhà thuốc, cơ sở kinh doanh 
thuốc

3. Cá nhân

NGƯỜI TỔNG HỢP                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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