
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 triển khai Tháng hành động vì sự 

nghiệp giáo dục năm 2022 

An Giang, ngày      tháng 08 năm 2022 

   Kính gửi:  

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

          

 

 Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 08/08/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Triển khai quán triệt mục đích ý nghĩa và nội dung Kế hoạch 513/KH-

UBND (gửi kèm). 

 2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

  - Hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chuẩn bị các điều kiện phòng chống 

các loại dịch bệnh (COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đậu mùa khỉ…), 

đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ em trước khi khai giảng năm học mới.  

 - Triển khai tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn, phun thuốc trừ muỗi... phòng, 

chống dịch bệnh, cao điểm vào thời gian tựu trường đến ngày khai giảng năm học 

(từ ngày 29/08/2022 đến ngày 05/09/2022). 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-11T10:37:06+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-11T10:37:10+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-11T10:37:26+0700
	Tỉnh An Giang
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




