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BÁO CÁO 

Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 

Căn cứ Nghị quyết số 51/2022/QH 15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV; 

Thực hiện Văn bản số 5702/UBND-VX3 ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng, về việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề 

“Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống 

dịch Covid-19” việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, 

Chi cục Trồng trọt và BVTV báo cáo kết quả triển khai tại đơn vị từ năm 

2020 đến nay, như sau: 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, 

chống dịch Covid-19 

- Nhân lực: Đơn vị đã ra Quyết đinh số 117/QĐ-TTBVTV ngày 27/7/2021 

thành lập tổ phòng chống dịch covid 19 tại đơn vị. Đơn vị thường xuyên chỉ đạo, 

quán triệt công tác phòng chống dịch covid 19 cho công chức, viên chức và người 

lao động trong đơn vị. Toàn bộ công chức, viên chức lao động trong đơn vị đều 

chấp hành nghiêm chỉnh trong công tác phòng chống dịch covid 19, Thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn cao điểm của dịch thực hiện 

nghiêm túc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cụ thể là thực hiện tốt “thông điệp 5K”. 

Toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị đều hoàn thành 

tiêm đủ từ 03 mũi vắc xin covid 19 trở lên. 

- Tài lực: Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19 trong đơn vị, 

cũng như hạn chế khả năng lây lan trong cộng đồng đơn vị đã thực hiện mua sắm 

các trang thiết bị, vật dụng cần thiết sử dụng trong đơn vị như: Mua sắm 300 bộ kít 

xét nghiệm nhanh Covid 19, máy đo thân nhiệt, găng tay, khẩu trang, nước sát 

khuẩn, túi nilon, …. Tổng kinh phí thực hiện là 32.500.000 đồng từ nguồn Kinh 

phí tự chủ và kinh phí hoạt động SXKD dịch vụ của đơn vị. 

1.2. Thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở: Không 

1.3. Thực hiện các chính sách, pháp luật về y tế dự phòng: Không 
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2. Khó khăn, vướng mắc 

- Tình hình covid 19 vẫn  diến biến phức tạp, nhưng đơn vị không được bố 

trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19, mà  phải sử 

dụng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị nên còn những khó khăn, hạn chế trong 

việc mua sắm trang thiết bị trong công tác phòng chống dịch covid 19. 

3. Kiến nghị  

- Bố trí nguồn kinh phí bổ sung cho các đơn vị trong công tác phòng chống 

dịch covid 19. 

Trên đây là báo cáo kết quả việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn 

lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật, kính gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT (Báo cáo); 

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                     

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

                                                                                        Trần Quang Duy 
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