UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ Y TẾ
Số: 2145 /SYT-VP

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí cho
Sở Y tế phục vụ công tác phòng
chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Điện Biên, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Điện Biên.
Thực hiện lời kêu gọi của Ban vận động ủng hộ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 tỉnh Điện Biên.
Ngày 08/10/2021, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã có công văn số 1786/SYT-VP
về việc hưởng ứng lời kêu gọi và phát động tham gia ủng hộ công tác phòng
chống dịch Covid-19 đến tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành.
Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị ngành y tế đã ủng hộ với tổng số tiền:
369.651.000 đồng. Cụ thể:
- Số tiền ủng hộ trực tiếp và gửi qua tài khoản về Sở Y tế: 319.080.000 đồng.
- Số tiền ủng hộ giao nộp tại UBND huyện: 50.571.000 đồng.
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến
hết sức phức tạp, số ca mắc mới ngày càng tăng. Sở Y tế tỉnh Điện Biên cùng
các ban, ngành, đoàn thể và toàn bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực
vào cuộc với sự tập trung cao nhất, quyết liệt nhất để phòng, chống dịch bệnh,
bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Các Y, Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và
lực lượng y tế tuyến đầu của ngành đã không quản khó khăn, giờ giấc, rời xa
gia đình dành hết thời gian, công sức bám sát địa bàn, khu cách ly, tích cực
thực hiện những hoạt động phòng chống dịch Covid- 19 và công tác triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin theo kế hoạch đề ra.
Để khích lệ tinh thần, động viên đội ngũ Y, Bác sỹ và nhân viên y tế
tuyến đầu phòng chống dịch và nhân viên y tế thực hiện Chiến dịch tiêm chủng
Vắc xin COVID-19 được kịp thời, hỗ trợ một phần kinh phí để động viên cán bộ
y tế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong khi nguồn lực và kinh phí
của ngành Y tế cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhằm góp phần giúp ngành y
tế giảm được gánh nặng về kinh tế, đảm bảo tốt nhất công tác bảo vệ và chăm
sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế tỉnh Điện Biên kính đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam
tỉnh Điện Biên xem xét, phê duyệt số tiền ủng hộ trực tiếp tại Sở Y tế là
319.080.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu không trăm tám mươi
nghìn đồng) được để lại chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của
ngành y tế cũng như xem xét số tiền mà các đơn vị đã giao nộp tại UBND
huyện: 50.571.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu năm trăm bẩy mươi mốt
nghìn đồng) được điều chuyển lại cho ngành y tế.

Sở Y tế xin cam kết sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch
COVID-19 của ngành đúng mục đích, hiệu quả đúng theo quy định và báo cáo kết
quả thực hiện về Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và UBND tỉnh.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT;VP.

GIÁM ĐỐC

Phạm Giang Nam

BIỂU TỔNG HỢP THU ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
COVID-19 CỦA NGÀNH Y TẾ
(Kèm theo công văn số2145/SYT-VP ngày 24 /11/2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên)
STT

Đơn vị

1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

2

TT Giám định Y Khoa tỉnh

3

Số tiền nộp tại Số tiền nộp tại
Sở Y tế
huyện

Tổng

30.563.000

30.563.000

2.941.000

2.941.000

TTYT huyện Điện Biên Đông

13.635.000

13.635.000

4

TTYT huyện Tuần Giáo

42.900.000

42.900.000

5

TTYT huyện Mường Ảng

28.200.000

28.200.000

6

Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên

2.723.000

2.723.000

7

TT Kiểm nghiệm thuốc - MP tỉnh

3.387.000

3.387.000

8

Chi cục VSATTP tỉnh ĐB

2.233.000

2.233.000

9

Chi cục Dân số - KHHGĐ

3.195.000

3.195.000

10

TTYT huyện Mường Nhé

20.346.000

20.346.000

11

TTYT TX Mường Lay

13.635.000

13.635.000

12

TTYT thành phố Điện Biên Phủ

30.846.000

30.846.000

13

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

71.141.000

71.141.000

14

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên

4.433.000

4.433.000

15

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh ĐB

13.324.000

13.324.000

16

Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên

7.800.000

7.800.000

17

Văn phòng Sở Y tế

10.806.000

10.806.000

18

Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên

8.039.000

8.039.000

19

TTYT huyện Nậm Pồ

8.933.000

8.933.000

20

TTYT huyện Tủa Chùa

21

TTYT huyện Mường Chà

22

TTYT huyện Điện Biên
Tổng cộng

319.080.000

11.100.000

11.100.000

5.000.000

5.000.000

34.471.000

34.471.000

50.571.000

369.651.000

