
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 kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh 

An Giang, ngày       tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

     - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

     - Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; 

     - Công an tỉnh; 

     - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

         

 Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 trên địa bàn tỉnh An Giang (gửi kèm Quyết định).  

 Đến nay, một số thành viên Ban Chỉ đạo đã thay đổi do chuyển công tác 

hoặc đã về hưu. Nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

phù hợp với tình hình thực tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị đề cử và cung cấp thông 

tin cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo theo mẫu sau: 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

    

 Danh sách cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo xin gửi về Sở Y tế trước ngày 

26/02/2021 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Trân trọng kính chào./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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