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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 12 tháng  06  năm 2020 

  

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Khoa SKSS); 

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 

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

 

Ngày 19/6/2019 Sở Y tế đã phát hành Công văn số 166/SYT-NVY về 

việc ngành Y tế tham gia chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an 

toàn cho phụ nữ và trẻ em; 

Để có số liệu báo cáo về Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An 

Giang, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo (theo đề cương đính kèm) giai đoạn 

2019-2020 (từ ngày 01/6/2019 đến ngày 01/6/2020) về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ Y, địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn trƣớc ngày 19/6/2020 để tổng 

hợp báo cáo về Hội phụ nữ tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Từ Hoàng Tƣớc 

 

 

 

 

 

mailto:thhanh02@angiang.gov.vn


ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, 

giai đoạn 2019-2020 

 

I. Đặc điểm tình hình chung 

- Nêu khái quát tình hình đặc điểm có liên quan đến chức năng nhiệm vụ 

của cơ quan, đơn vị. 

- Những thuật lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình 

phối hợp. 

II. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Việc lãnh đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện. 

- Việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp. 

III. Kết quả thực hiện chƣơng trình phối hợp 

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ 

em gái theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

- Kết quả phối hợp. 

- Những thuật lợi, khó khăn trong thực hiện Chương trình phối hợp. 

IV. Định hƣớng hoạt động từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021. 

V. Đề xuất, kiến nghị. 
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