
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số:  2592 /SYT-NVY 

V/v thực hiện công tác chuẩn bị cho 

đợt kiểm tra hoạt động phòng chống 

bệnh không lây nhiễm trên toàn quốc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 24 tháng  9  năm 2019 

 

 Kính gửi:  Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

Thực hiện Công văn số 793/BVNTTW ngày 16/09/2019 của Bệnh viện 

Nhiệt đới Trung ương về việc thực hiện công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra hoạt 

động phòng chống bệnh không lây nhiễm trên toàn quốc, Sở Y tế giao Trung tâm 

Y tế dự phòng tỉnh làm đầu mối thực hiện một số nội dung như sau:  

- Chọn 01 đơn vị Trung tâm Y tế, 01 đơn vị Trạm Y tế để Đoàn đến kiểm 

tra, làm việc. 

- Chuẩn bị nội dung chương trình làm việc cùng Đoàn Công tác: Chọn cử 

cán bộ tham gia, bố trí địa điểm làm việc. 

- Chuẩn bị nội dung báo cáo công tác dự phòng, quản lý bệnh không lây 

nhiễm gửi về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, địa chỉ: Ngõ 215 Ngọc Hồi, Thanh 

Trì, Hà Nội trước ngày 10/10/2019. 

Mọi chi tiết xin liên hệ CN. Nguyễn Đức Thành (Thư ký Đoàn), ĐT: 

0989.875740 và BS. Võ Văn Đường, Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, ĐT: 

0903.000187.  

Đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- TTYT huyện, thị, thành phố (Phối hợp) 

- Lưu: VT, NVY. 
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