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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU PHÚ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Công văn số 1229/UBND-KGVX ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh An Giang về việc đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19; 

Xét đề nghị của Trung tâm Y tế huyện tại Tờ trình số 205/TTr-TTYT ngày 

05 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện (kèm theo Kế hoạch số 229/KH-TTYT 

ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện). 

Điều 2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển 

khai thực hiện Quyết định này. 

Riêng đối với dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch: giao Trung 

tâm Y tế huyện làm việc thống nhất với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về 

các nội dung và định mức chi đảm bảo theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, Lãnh đạo Trung 

tâm Y tế huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế tỉnh An Giang; 

- TT. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT.4b 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bé Tám 
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