
Kính gửi:   

              - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 

              - UBND các xã thuộc huyện 

 

 Thực hiện công văn 1372/UBND-KGVX, ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai Nghị định số 29/NĐ-CP, ngày 29/4/2022 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép 

thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 (Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Chính phủ); UBND huyện có y kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã và các đơn vị liên 

quan: Tổ chức nghiên cứu nội dung Nghị định nêu trên và các văn bản liên quan 

của cấp có thẩm quyền để áp dụng, triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành 

có trách nhiệm nghiên cứu nội dung Nghị định nêu trên và các văn bản liên 

quan của sở, ban ngành tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức triển khai 

thực hiện trên địa bàn huyện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn 

vị liên quan tham mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung 

thuộc thẩm quyền. 

  Nhận được công văn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Thủ trưởng các tổ 

chức chính trị xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch 

UBND các xã thuộc huyện triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TTYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Nông Quang Thắng 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

 

Số:         /UBND-
TTYT 

V/v triển khai Nghị định số 
29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 

của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2022 
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