
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số:   2224 /SYT-NVY 

V/v triển khai Kế hoạch thi hành Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

trong ngành Y tế . 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày  16  tháng  8  năm 2019 

                     

      Kính gửi: 

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

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Chi cục An toàn thực phẩm An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

    

  

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01/8/2019 của Bộ Y tế Ban 

hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong 

ngành Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh, Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan (cơ quan trong và ngoài ngành Y tế) 

xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông hằng năm; phổ biến nội dung của Luật 

và các văn bản quy định chi tiết Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tế của tỉnh, đơn vị/địa phương và từng đối tượng (thông qua lồng 

ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật 

mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp lý). 

2. Đối với Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh An Giang: 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh, bổ sung lồng ghép hoạt động Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

vào trong nội dung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh. 

3. Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo. 
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4. Giao cho Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh làm đầu 

mối tham mưu cho Sở Y tế xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong 

Kế hoạch của tỉnh (căn cứ theo Kế hoạch số 3400/QĐ-BYT của Bộ Y tế đính 

kèm); Tổ chức theo dõi kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm 

báo cáo về Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời báo cáo về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y) kết quả thực hiện. 

    Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 

    

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Thành viên BCĐ ATTP tỉnh (để biết); 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

(kèm Quyết định 3400/QĐ-BYT) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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