
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 
 

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

Số:          /UBND-YT 

V/v đẩy mạnh công tác y tế và phòng, 

chống dịch bệnh; đảm bảo trang thiết 

bị, thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh 

phẩm phục vụ công tác khám bệnh, 

chữa bệnh 

Tam Điệp, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: - Các Phòng: Y tế, Tài chính và Kế hoạch, Văn hóa và 

Thông tin thành phố;  
- Các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh, Trung tâm Y tế thành phố;  
- Bảo hiểm Xã hội thành phố;  

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

 

Thực hiện Công văn số 664/UBND-VP5 ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo trang thiết bị, thuốc, 

vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, để tránh chủ 

quan, lơ là trong công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và giải quyết khó khăn, vướng 

mắc trong công tác mua sắm, đảm bảo kịp thời, đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y 

tế, hóa chất sinh phẩm phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, UBND thành phố 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng Y tế thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố, UBND các phường, xã tăng 

cường công tác truyền thông để nhân dân hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ 

công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đối tượng tiêm 

chủng đầy đủ, kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.  

2. Trung tâm Y tế thành phố 

Chủ động xây dựng xây dựng kế hoạch, dự trù sát thưc tế để triển khai việc 

mua sắm thuốc và vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm để bảo đảm tính sẵn sàng; không 

để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh và 

phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời các vật tư y tế, hóa chất 

sinh phẩm và thuốc thiết yếu, đặc biệt là các thuốc hiếm nguồn cung, thuốc chuyên 

khoa sâu. Tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực và phải đảm bảo tuân thủ các quy 

định pháp luật và hướng dẫn của Sở Y tế về mua sắm. 

3. Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hướng dẫn, tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế (nếu có).  



4. Bảo hiểm Xã hội thành phố 

 Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố trong việc mua sắm thuốc, tránh 

tình trạng thiếu thuốc điều trị cho bệnh nhân bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế. 

5. UBND các phường, xã 

 Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, 

đồng thuận tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được kịp thời, đầy đủ và 

tổ chức tiêm chủng ngay khi được phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, chất lượng, 

hiệu quả.  

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế;                          (để b/c) 
- Thường trực Thành ủy;   

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

  
 

 
Hoàng Mạnh Hùng 
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