
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

Số:            /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Công điện  

số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021  

của Văn phòng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tam Điệp, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:   

 - Trưởng các phòng, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 

Thực hiện Văn bản số 654/UBND-VP6 ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Công điện của Văn phòng Chính phủ. 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 

30/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 

tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố giao: 

1. Các phòng, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các phường, xã căn cứ 

chức năng nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại 

Công điện nêu trên. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp việc hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư 

công những tháng cuối năm và đầu năm 2022 (theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 

29/6/2021 của Chính phủ), những khó khăn, vướng mắc (nếu có), đề xuất phương 

án giải quyết, kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.  

3. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin, mua sắm 

và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc xin,...phải 

đảm bảo đúng quy định, khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, 

lãng phí, không để xảy ra tiêu cực. Những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền kịp 

thời báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố để 

xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố theo 

quy định.  

(Gửi kèm theo bản chụp Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của 

Văn phòng Chính phủ)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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