UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2606 /SYT-NVY

An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giám sát công tác Phòng,
chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn năm 2019

Kính gửi:
- Bệnh viện công lập và tư nhân tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 2056/KH-SYT ngày 25/7/2019 của Sở Y tế An
Giang về Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế tỉnh An Giang
năm 2019;
Nhằm theo dõi, đánh giá tình hình về công tác chỉ đạo quản lý và công tác
chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu; Phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu
nạn năm 2019 đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong tuần tháng 10/2019,
đợt giám sát đầu tiên Sở Y tế tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tại 04 đơn vị y tế
với nội dung và thời gian như sau:
1. Nội dung giám sát:
- Việc xây dựng và triển khai kế hoạch;
- Công tác quản lý, chỉ đạo;
- Các hoạt động đã triển khai tại đơn vị từ huyện đến cơ sở;
- Công tác chuẩn bị hậu cần.
2. Lịch giám sát:
Đơn vị

Stt

Thời gian

1

TTYT huyện An Phú

Sáng

2

TTYT huyện Châu Phú

Chiều

3

TTYT TX. Tân Châu

Sáng

4

TTYT huyện Phú Tân

Chiều

Ngày kiểm tra
08/10/2019

09/10/2019

Ghi Chú: Tùy theo tình hình thực tế lịch giám sát có thể thay đổi (nếu có
thay đổi sẽ thông báo đến các đơn vị trước 01 ngày).
Để công tác giám sát đạt kết quả tốt, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị cử cán
bộ tiếp và cung cấp các thông tin cần thiết cho Đoàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc - Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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