
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   2829 /SYT-NVY 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực 

hiện chấm dứt phóng uế bừa bãi 

giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn 

đến năm 2030 

An Giang, ngày 15  tháng  10  năm 2019 

 

                         Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 5058/VPUBND-KGVX ngày 10/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện chấm 

dứt phóng uế bừa bãi giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

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

1. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang nghiên cứu góp ý và làm 

đầu mối tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch của các Trung tâm Y tế huyện, 

thị, thành phố (Kèm dự thảo Kế hoạch của Bộ Y tế). 

2. Đối với Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:  

Tùy theo tình hình thực tế của địa phương các đơn vị nghiên cứu góp ý cho dự 

thảo Kế hoạch và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang trước ngày 

24/10/2019, địa chỉ email: vnktrang82@gmail.com.  

3. Nội dung góp ý đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp và báo cáo 

về Bộ Y tế trước ngày 30/10/2019, đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) 

để biết. 

Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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