
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD 

V/v góp ý về dự thảo Kế hoạch 

đảm bảo công tác y tế ứng phó 

với các thảm họa trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum 

   Kon Tum, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin  và 

Truyền thông, Tài chính; 

- Công an tỉnh; 

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1443/KH-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 

năm 2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự; 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo 

nhiệm vụ được giao. Sở Y tế gửi dự thảo Kế hoạch đảm bảo công tác y tế ứng 

phó với các thảm họa trên địa bàn tỉnh Kon Tum (dự thảo gửi kèm và được đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế, địa chỉ: syt.kontum.gov.vn) và đề nghị 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý 

kiến dự thảo Kế hoạch trên. Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Y tế 

trước ngày 25/01/2022 để tổng hợp, chỉnh sửa và hoàn chỉnh Kế hoạch trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.  

Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp thực 

hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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