
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Số:          /TB-SYT              Kon Tum, ngày       tháng 10 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Y tế  

tháng 10 năm 2021 
______ 

 

  

 Sở Y tế thông báo Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Y tế tháng 10 năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 15 giờ chiều ngày 11/10/2021 (thứ Hai). 

2. Thành phần dự Hội nghị giao ban: Thực hiện theo Thông báo số 

57/TB-SYT ngày 05/01/2021 của Sở Y tế về việc Hội nghị giao ban trực tuyến 

hàng tháng ngành Y tế (gửi kèm theo). 

3. Một số lưu ý: 

a) Để phục vụ kịp thời Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Y tế tháng 10 

năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện 

công tác y tế tháng 9 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2021 

về Sở Y tế trước ngày 07/10/2021. 

b) Đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố; Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội huyện Ia H’Drai; Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Plông, 

huyện Đăk Hà: Sắp xếp thời gian, tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến ngành 

Y tế tháng 10 năm 2021 đúng thành phần, thời gian quy định để nắm bắt tình 

hình triển khai nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ công tác tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền về công tác y tế trên địa bàn. 

 Sở Y tế thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:    
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐ-TB&XH huyện Ia H’Drai; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Plông, 

huyện Đăk Hà;   

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Thường trực CĐ ngành Y tế; 

- VP các Hội nghề nghiệp thuộc ngành Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Võ Văn Thanh 
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