
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

Số:            /UBND-VP  
V/v báo cáo tình hình thực hiện  

phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh Covid-19 

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

 

Thanh Liêm, ngày  27  tháng  5  năm 2020 

 
 

               Kính gửi:   

- Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện; 

- Chi cục thuế, Ngân hàng chính sách xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1294/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc xây 

dựng báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ 

trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân 

dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid- 19 huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền 

được giao đánh giá, báo cáo việc thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19 và việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid- 19 thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý theo bố cục sau: Các biện pháp, 

nội dung đã thực hiện; kết quả đạt được; những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng 

mắc; nguyên nhân khách quan và chủ quan (thể chế, chính sách; công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của các cấp; tổ chức thực hiện); đề xuất, kiến nghị đối với Tỉnh, Trung 

ương.  

Các đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Y tế, Phòng 

Lao động thương binh và xã hội, phòng Tài chính KH huyện ) trước 9 giờ ngày 

28/5/2021 để tổng hợp. 

2. UBND huyện giao: 

- Giao Phòng Lao động - Thương binh xã hội, phòng Tài chính KH huyện 

tham mưu, tổng hợp báo cáo của UBND huyện đánh giá việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19 theo Nghị 

quyết của Quốc hội và Chính phủ; các khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về 

cơ chế chính sách để hỗ trợ trong thời gian tới (Phòng Tài chính KH huyện tham 

mưu, tổng hợp báo cáo đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; 

Phòng Lao động TBXH huyện đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách). 



- Giao Phòng Y tế tổng hợp tham mưu báo cáo của UBND huyện đánh giá 

việc thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn huyện. 

Các phòng trên tham mưu hoàn thành báo cáo gửi về Sở Lao động TBXH, 

Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Y tế tỉnh trước ngày 16h ngày 29/5/2021/. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện(để b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

             
 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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