
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:        /SYT-KHTC 

V/v cung cấp thông tin phục 

vụ đánh giá tình hình kinh tế 

- xã hội 9 tháng và dự ước cả 

năm 2021 (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       An Giang,  ngày       tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

   - Ủy ban nhân dân huyện/thị/thành phố (trừ Châu Thành). 

 

 Thực hiện công văn số 1017/UBND-TH ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tình hình kinh tế 

- xã hội 9 tháng và dự ước cả năm 2021, trong đó giao “Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

các sở, ngành liên quan và các địa phương thu thập thông tin, báo cáo: 

+ Số người trở về từ tỉnh, thành phố khác do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 lần thứ 4 tính đến ngày 15/9/2021 (đính kèm Biểu 01); 

+ Tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng chống dịch của địa 

phương, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (đính kèm Biểu 02).”. 

 Ngày 20/9/2021, Sở Y tế đã có công văn số 2955/SYT-KHTC gửi các quý 

cơ quan cung cấp thông tin 02 nội dung trên để tổng hợp báo cáo (thời hạn đến 

ngày 22/9/2021). Đến nay, Sở Y tế vẫn chưa nhận được công văn phản hồi của 

quý cơ quan, riêng thành phố Châu Đốc, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân 

có phản hồi nhưng chưa đủ thông tin theo biểu mẫu. 

 Để đảm bảo việc báo cáo đầy đủ và chính xác thông tin theo yêu cầu của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1017/UBND-TH, Sở Y tế đề nghị quý cơ 

quan rà soát, tổng hợp thông tin một số nội dung sau: 

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang: cung cấp thông 

tin tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng chống dịch của địa phương, 

từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (Biểu 02). 

2. UBND thành phố Châu Đốc, huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú 

Tân: cung cấp thông tin tình hình tiếp nhận hỗ trợ, viện trợ và chi phòng chống 

dịch của địa phương, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (Biểu 02), 

trong đó lưu ý nội dung “Nhân lực bổ sung, hỗ trợ, viện trợ phòng chống dịch”.  

3. UBND thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, 

Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Phú: cung cấp thông tin 02 nội dung trên theo 

Biểu 01 và Biểu 02. 



  

Quý cơ quan vui lòng gửi thông tin về Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài 

chính), kèm file mềm về địa chỉ email: pmthu@angiang.gov.vn trước ngày 

04/10/2021 để Sở Y tế kịp thời tổng hợp. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan. Mọi thắc mắc vui lòng 

liên hệ số điện thoại: 0981.266416 (Thư). 

Trân trọng kính chào./.  

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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