
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   2274 /SYT-NVY 

V/v chấp thuận tổ chức Hội thi 

Trạm Y tế truyền thông phòng, 

chống dịch giỏi tuyến huyện và 

tuyến tỉnh 

An Giang, ngày  20  tháng  8  năm 2019 

 

 

 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 33/TTr-GDSK-KHTV ngày 14/8/2019 của 

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh về việc tổ chức Hội thi Trạm Y tế 

truyền thông phòng, chống dịch giỏi tuyến huyện và tuyến tỉnh,  

Về việc này Giám đốc Sở Y tế có ý kiến như sau:  

1. Chấp thuận cho Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh tổ 

chức Hội thi Trạm Y tế truyền thông phòng, chống dịch giỏi tuyến huyện và tuyến 

tỉnh theo Kế hoạch số 32/KH-GDSK-KHTV ngày 14/8/2019 của Trung tâm 

Truyền thông – Giáo dục sức khỏe.  

2. Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục  sức khỏe, Trung tâm Y tế 

các huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan trong Kế hoạch phối hợp cùng 

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch 

tổ chức Hội thi trong địa bàn tỉnh An Giang và báo cáo kết quả gửi về Sở Y tế (Phòng 

nghiệp vụ Y) sau khi kết thúc Hội thi./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc- SYT; 

- TTYT DP tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 
 
 

 

  Kính gửi: Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh 
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