
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

Số:             /SYT-NVYD     Kon Tum, ngày      tháng 6 năm 2021 
   

  V/v góp ý dự thảo Quy chế    

làm việc của Ban Chỉ đạo phòng,  

  chống dịch COVID-19 tỉnh 

 

 

 

Kính gửi: Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-191. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Quyết định số 4476/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn các Tiểu ban của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum. 

Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tỉnh Kon Tum) xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (có dự thảo gửi kèm, đồng thời được đăng 

tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế).  

Kính đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo. Ý kiến góp ý của các thành viên gửi 

về Sở Y tế trước ngày 26/6/2021 để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình Trưởng Ban chỉ 

đạo ký, ban hành. 

 Sở Y tế rất mong sự quan tâm phối hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- 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, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 

 

 

 

                                           
1 Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum  
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