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V/v tham dự tổ chức Hội nghị trực 

tuyến triển khai giảm thiểu chất 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  14  tháng  8  năm 2019 

  

 Kính gửi:      

- Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh; 

- Các đơn vị Y tế trong tỉnh.  

 

Thực hiện Công văn số 4441/BYT-MT ngày 02/8/2019 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức Hội nghị triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế; 

Thư mời số 406/TM-VPUBND ngày 06/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về Hội nghị trực tuyến “Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế”.  

Hội nghị triển khai được tổ chức theo thời gian và địa điểm sau: 

- Thời gian tổ chức Hội nghị: Bắt đầu lúc 08h30, ngày 16 tháng 08 năm 

2019. 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sở Y tế giao các đơn vị y tế nêu trên thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

- Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh: kết hợp với các đơn 

vị liên quan tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

treo phướn, khẩu hiệu về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế; đưa tin, 

bài, hình ảnh về Hội nghị trên báo, đài, truyền hình địa phương về giảm thiểu 

chất thải nhựa tại các cơ sở y tế. 

-  Các đơn vị Y tế trong tỉnh treo khẩu hiệu tại đơn vị việc giảm thiểu chất 

thải nhựa trong ngành Y tế. 

- Trong thời gian Hội nghị có tổ chức ký cam kết về giảm thiểu chất thải 

nhựa giữa Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc các bệnh viện trực thuộc theo thư mời 

(từ 10h30 đến 11h00), Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị tham dự đầy đủ để 

triển khai thực hiện việc ký cam kết./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- VP. UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
(kèm khẩu hiệu và mẫu cam kết của Bộ Y tế,  

Công văn 4441/BYT-MT, thư mời của UBND tỉnh) 
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