
Kính gửi:   

 - Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt; 

 - Bệnh viện đa khoa trong tỉnh; 

 - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 72/BVM-CĐT ngày 10/02/2020 của Bệnh viện 

Mắt thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện báo cáo và phương hướng hoạt 

động chương trình Phòng chống mù lòa tại các tỉnh/thành phía Nam, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Giao Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt làm đầu mối, liên 

hệ các đơn vị liên quan cung cấp một số thông tin như sau: 

- Báo cáo hoạt động công tác năm 2019 (mẫu đính kèm). 

- Phương hướng thực hiện năm 2020. 

- Đề xuất và kiến nghị của đơn vị. 

2. Đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản gửi về Bệnh viện Mắt – Tai 

mũi họng – Răng hàm mặt tổng hợp báo cáo về Phòng Chỉ đạo tuyến – Bệnh 

viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh (Số 280 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 

TPHCM) và bằng file word về địa chỉ email: tranthikimem1105@gmail.com 

đồng thời gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 28/02/2020. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVY.  
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                 Từ Quốc Tuấn 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  441 /SYT-NVY 

V/v thực hiện báo cáo và phương 

hướng hoạt động chương trình 

Phòng chống mù lòa tại các 

tỉnh/thành phía Nam. 

An Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
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