
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:         /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo 

 Kế hoạch phòng, chống dịch  

năm 2022 

 

 

                                      Kính gửi:   

                           - Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ kết quả công tác phòng chống dịch năm 2021. Sở Y tế tham mưu 

dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện 

phòng chống dịch năm 2022 trên địa bàn tỉnh, gửi đến các sở, ban ngành, địa 

phương liên quan (có danh sách kèm theo) nghiên cứu, góp ý theo Quy chế làm 

việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (file dự thảo Kế hoạch được gửi qua hệ thống 

phần mềm quản lý văn bản iOffice và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Y tế tại địa chỉ: http://syt.kontum.gov.vn/gop-y-du-thao-van-ban). 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Y tế trước ngày 25/01/2022 để Sở Y tế 

tổng hợp, chỉnh sửa, tiến hành các bước tiếp theo để hoàn chỉnh Kế hoạch trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp quá thời gian nêu trên, 

Sở Y tế chưa nhận được Văn bản góp ý của các sở, ban ngành, địa phương thì 

xem như thống nhất với nội dung của dự thảo Văn bản.  

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYDThsH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GỬI VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-NVYD ngày     /01/2022 của Sở Y tế) 

 

1. Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. 

3. Báo Kon Tum. 

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

5. Sở Tài chính. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Sở Tài nguyên và Môi trường. 

8. Công an tỉnh 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

11. Sư đoàn 10. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (10 huyện, thành phố). 

13. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 
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