
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-KHTC 
V/v báo cáo tác động của dịch 

COVID-19 đến công tác khám 

bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của 

các đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày          tháng 9 năm 2021 

 

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

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, để đánh giá tác động của 

dịch bệnh đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh của các đơn vị. Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo các nội dung sau:  

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

hình thực hiện thu, chi tài chính 8 tháng năm 2021, dự kiến thực hiện năm 2021 

và so sánh với số thực hiện năm 2020 theo phụ lục 1 và phụ lục 2 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, đến thu 

nhập tăng thêm, trích lập các quỹ. Nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất giải pháp để Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện báo cáo gửi về Sở Y tế - 

Phòng Kế hoạch tài chính trước ngày 13/9/2021 đồng thời gửi kèm file mềm về 

địa chỉ Email: nguyenln75@gmail.com. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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