
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ  Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /SYT-NVY 

V/v tham gia Tổ phản ứng nhanh 

phòng, chống COVID-19 

An Giang, ngày    tháng 01 năm 2021     

 

 

    Kính gửi:  

         - Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; 

         - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

         - Sở Thông tin và Truyền thông; 

         - Sở Ngoại vụ; 

         - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

   

 

  Thực hiện Thông báo số 556/TB-VPUBND ngày 31/12/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp trực tuyến các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.  

  Để sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ phản ứng nhanh 

phòng, chống COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Thông báo trên, Sở Y tế đề nghị quý cơ quan, đơn vị phân công cán bộ tham gia 

Tổ phản ứng nhanh và dự thảo nhiệm vụ của đơn vị. Dự thảo nhiệm vụ và danh 

sách cán bộ xin gửi về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y) trong ngày 08/01/2021 để 

tổng hợp. 

 Vì tính chất quan trọng, khẩn trương ứng phó với dịch bệnh, Sở Y tế rất 

mong quý cơ quan phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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