
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:   2305/SYT-NVY 
V/v báo cáo công tác sinh hoạt hè 2019. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  23  tháng  8  năm 2019 

   

Kính gửi:   

                  - Các Bệnh viện đa khoa công lập trong tỉnh; 

                  - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

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

- Chi cục An toàn thực phẩm An Giang; 

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-BCĐ.SHH ngày 20 tháng 5 năm 2019 

của Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè về tổ chức hoạt động sinh hoạt hè năm 2019. 

Thực hiện Kế hoạch số 1456/KH-SYT ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Sở 

Y tế An Giang về triển khai hoạt động sinh hoạt hè năm 2019; 

Vừa qua Sở Y tế đã gửi đến các đơn vị Kế hoạch triển khai hoạt động sinh 

hoạt hè năm 2019 và đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo 

sau khi triển khai, thời gian báo cáo trước ngày 15/8/2019 (kèm phụ lục báo 

cáo), nhưng đến nay chỉ có đơn vị Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc báo 

cáo, các đơn vị còn lại chưa thực hiện việc báo cáo theo quy định. Để công tác 

báo cáo sinh hoạt hè theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo sinh hoạt hè tỉnh An 

Giang, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị nêu trên khẩn trương báo cáo về 

Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y. Email: hanhytdpag@gmail.com) trước ngày 

29/8/2019, để Sở Y tế tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo của tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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