
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /SYT-NVY 
V/v tiếp nhận ti vi phục vụ công 

tác truyền thông phòng, chống lao 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày       tháng  05  năm 2021 

   

Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Báo An Giang; 

- Đồn Biên phòng thị trấn Long Bình huyện An Phú;  

-Trung tâm Y tế: Thành phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu, 

huyện An Phú, huyện Tịnh Biên. 

              

Sở Y tế tiếp nhận Công văn của Tổ chức Di cư Quốc tế IOM – Cơ 

quan Di cư Liên Hợp Quốc về việc Tổ chức lễ bàn giao ti vi phục vụ công 

tác truyền thông phòng, chống lao tại tỉnh An Giang, Việt Nam;  

Nhằm tăng cường kiểm soát lao khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia 

góp phần nâng cao hiệu quả chương trình truyền thông, IOM Việt Nam phối hợp 

Chương trình chống lao Quốc gia hỗ trợ trang bị ti vi để chiếu các thông tin 

truyền thông tại các cơ sở y tế và cửa khẩu quốc tế vùng biên giới; 

 Sở Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế IOM trao ti vi phục vụ 

công tác truyền thông phòng, chống lao với thành phần, thời gian và địa 

điểm như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

- Tuyến tỉnh: 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Đại diện Ban Giám đốc, Khoa Kiểm dịch 

y tế quốc tế, Khoa phòng, chống HIV-AIDS – Lao – Da Liễu, Khoa Truyền 

thông – Giáo dục sức khỏe. 

+ Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, khu vực Tân Châu: Đại diện Ban Giám 

đốc, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp. 

- Tuyến huyện, thị, thành phố: 

+ Trung tâm Y tế Thành phố Châu Đốc, Thị xã Tân Châu, huyện An Phú 

và huyện Tịnh Biên: Đại diện Ban Giám đốc, Khoa kiểm soát bệnh tật, Phòng 

Kế hoạch – Nghiệp vụ, Cán bộ phụ trách công tác Truyền thông. 
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+ Đại diện Lãnh đạo Đồn Biên phòng thị trấn Long Bình huyện An 

Phú (TTYT huyện An Phú liên hệ gửi công văn cho đơn vị). 

- Mời Báo An Giang cử cán bộ đến tham dự buổi lễ và đưa tin.  

2. Thời gian: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 31/5/2021. 

3. Địa điểm: Hội trường Sở Y tế An Giang. 

Ghi chú: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Dự 

án không vận chuyển ti vi đến các Trạm Y tế được. Vì vậy, đề nghị các 

đơn vị bố trí xe để nhận trong ngày về cấp lại cho các Trạm Y tế (kèm phụ 

lục phân phối của Dự án).   

Đề nghị các đơn vị tham dự đầy đủ theo thành phần, thời gian và địa điểm 

nêu trên./. 

 
 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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