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Sô:cZ1O /TTr-UBND Quáng Trj, ngàydciháng,4 nám 2022 

T TRINH 
V vic d nghj dfrng thiyc hin Ngh quyt si 021NQ-HDND ngày 16/3/2022 
cua Hçi dong nhan dan tinh ye viçc mua trang thiet b!,  sinh pham, boa chat, 

thuc, vt tiry t phiic vi phông, chng djch Covid -19 dçrt 2 nãm 2022 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Luat T chüc chInh quyn dja phuxing ngày 19/6/2015; 

Can cr Lut si~a di, b sung mt s diu cüa Luat  T chüc ChInh phü va 
Lu.t To chrc chInh quyên dja phiiang ngày 22/11/2019; 

Can cü Nghj quy& 02/NQ-HDND ngày 16/3/2022 cüa Hi dng nhân dan 
tinh khóa VIII, nhim kS'  2021 - 2026 ye vic mua trang thiêt bj, sinh phâm, hóa 
chat, thuôc, vat  tuy tê phçic vii phông, chông djch Covid -19 dqt 2 näm 2022. 

UBND tinh trInh Hi dng nhan dan tinh tinh quyt djnh diirng thirc hin 
Nghj quyêt so 02/NQ-FIDND ngày 16/3/2022 v&i các ni dung chInh sau: 

1. Thông tin chung 

Tnrâc nguy Co tim .n v djch bnh Covid - 19, trén Ca sâ d nghj cüa các 
S&: Y tê, Tài chInh, UBND tinh có Ta trInh so 28/TTr-UBND ngày 04/3/2022 d 
xut HOi  dông nhân dan tinh chü tnrang mua sm trang thit bj, sinh phm, hóa 
chat, thuôc, vat  tu y tê phiic vii phông, chông djch Covid -19 dt 2 näm 2022 tr 
nguôn dii phông ngãn sách tinh. 

Ngày 16/3/2022, Hi dông than dan tinh khóa VIII, nhim k' 2021 - 2026 
ban hánh Nghj quyêt 02/NQ-I-IDND v vic mua trang thiêt bj, sinh phâm, hóa 
chat, thuôc, vat  tu ytê phc vi phông, chng djch Covid -19 dçit 2 näm 2022. 

2. Qua trinh trin khai thic hiên 

U.s' ban nhãn dan tinh dã chi dio Sâ Y t, S& Tài chInh thirc hin vic rà soát 
danh mic mua sm trang thiêt bj, sinh phm, hóa chit, thuc, vat  tuy t v phông, 
chông djch Covid- 19 dam báo phü hp vOi tInh hinh thrc tê djch bnh trên dja bàn 
tinh và khâ nàng can di ngãn sách dja phi.rang, theo tinh th.n Nghj quyt s 
3 8/NQ-CP ngày 17/3/2022 cüa ChInh phü ban hành Chrang trinh phông, chông 
djch Covid - 19 nh.m thirc hin có hiu qua các bin pháp phông, chông djch gan 
vài khôi phiic vâ phát trin kinh t - xa hi. 

Hin nay, tInh hInh djch Covid - 19 trén dja bàn tinh ca bàn dixçic kim soát, 
gop ph.n phiic hôi và phát trin kinh t - xã hi, d?i sang cüa Nhãn dan duçic n 
djnh. Theo s 1iu dn ngày 03/11/202 1, t 1 hoàn thành 1iu co bàn cho ngu&i tr 
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18 tui trâ len dat  98,5%; d& trqng tü 12 — 17 tui dt 98,8%; tiêm müi 1 cho tré 
tr 5 dn duài 12 tuM dat  68,6%.... 

Tnr&c tInh hInh djch bnh Covid — 19 cx bàn duçic kim soátnên các 
trang thi& bj, 4t tu, sinh phâm, hóa chat, thuôc phiic v11 phóng, chong djch 
Covid — 19 cüa tinh hin nay cci bàn dáp 1rng duçic nhim viii phông, chông 
djch bnh. Do vy, U ban nhân dan tinh kInh trinh Hi dng nhân dan tinh 
xem xét dirng thirc hin Nghj quyt 02/NQ-HDND ngày 16/3/2022 cüa Hi 
dng nhân dan tinh v vic mua trang thit bj, sinh phm, hóa ch.t, thuôc, 4t 
tu y té phic viii phông, chông djch Covid -19 dçit 2 nàm 2022 (N3i dung dw 
tháo Nghj quyêt dInh 

Noi n/i 1n: 
-Nhixtrên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HOND tinh; 
- Các Set: Tài chInh, Y tê; 
- Liru: VT, KGVXD. 
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