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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1874/BYT-KHTC ngày 03 

tháng 4 năm 2020 về việc báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến công tác 

khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo đánh giá tác động của dịch 

bệnh COVID-19 đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị với các nội 

dung sau: 

1. Báo cáo tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chuyên môn cơ bản Quý 

I/2020 và so sánh với Quý I/2019 tại phụ biểu kèm theo. 

2. Phân tích, đánh giá tác động của dịch bệnh đối với hoạt động khám, 

chữa bệnh của đơn vị, cụ thể: tác động đến nguồn thu, nhiệm vụ chi (số thu 

tăng, giảm so với cùng kỳ, các nội dung chi tăng, giảm so với cùng kỳ), đến thu 

nhập tăng thêm, trích lập các quỹ. 

3. Dự báo số thu, chi của quý II/2020, đánh giá tác động đến việc thực hiện 

cơ chế tự chủ của đơn vị: 

 - Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên đánh giá khả năng bảo đảm chi 

thường xuyên trong năm 2020;  

 - Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên đánh giá việc 

tăng, giảm tỷ lệ tự bảo đảm chi thường xuyên so với 2019.  

 Các đơn vị cần phân tích, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất 

giải pháp để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện 

báo cáo đúng thời gian quy định. Báo cáo gửi về Sở Y tế - Phòng Kế hoạch tài 

chính trước ngày 20/4/2020 đồng thời gửi kèm file mềm về địa chỉ Email: 

nguyenln75@gmail.com./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
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