
UBND TỈNH AN GIANG                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Số:           /SYT-TTra                                 An Giang, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v phổ biến các luật mới được Quốc hội 

  khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc trong tỉnh 

Thực hiện Công văn số 1056/HĐPH ngày 01/8/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc phổ biến các luật mới 

được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, lồng 

ghép phổ biến các luật mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3, 

các luật mới có liên quan cho cán bộ, viên chức, người lao động biết trong việc tổ 

chức ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị (Đính kèm Công văn số 1056/HĐPH 

ngày 01/8/2022 của HĐPHPBGDPL tỉnh). 

Đề nghị các đơn vị kịp thời triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm gửi về Sở Y tế để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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