
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 3705/SYT-NVY 

V/v báo cáo kết quả triển khai Chiến 

lược quốc gia phòng chống bệnh không 

lây nhiễm giai đoạn 2015-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 22  tháng  12  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa công lập tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Tim mạch An Giang; 

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

 

Thực hiện Công văn số 7092/BYT - DP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc báo cáo kết quả triển khai Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh 

không lây nhiễm giai đoạn 2015-2020, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tổng hợp báo cáo kết quả thực Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh 

không lây nhiễm tại đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2015-2020 (Khung báo cáo 

và biểu mẫu gửi kèm) gửi về Khoa phòng chống bệnh không lây - Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật trước ngày 28/12/2020; địa chỉ email: diembuingoc@gmail.com; 

điện thoại: 0919 834 953 để tổng hợp. 

2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, tổng hợp hoàn thiện báo 

cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 29/12/2020 để báo cáo về Bộ Y tế, theo địa chỉ: 

hanhytdpag@gmail.com. Đề nghị các đơn vị phối hợp tốt với Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện báo cáo gửi về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - SYT;  

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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