
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan
V/v Phối hợp báo cáo việc thực 
hiện các biện pháp cấp bách về y 
tế - xã hội trong phòng, chống 
dịch COVID-19 theo tinh thần 
Nghị quyết số 30/2021/QH15 
của Quốc hội 

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 

- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, 
Thông tin và Truyền thông; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện/thị xã/thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 5340/UBND-
KGVX ngày 12/8/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện 02 chuyên đề giám sát, 
theo đó có nội dung: “Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 
Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh và các 
cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan báo cáo việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y 
tế - xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 
của Quốc hội theo Đề cương hướng dẫn đính kèm Công văn số 968/UBXH15 ngày 
04/8/2022 của Ủy ban xã hội của Quốc hội”; Sở Y tế tỉnh Quảng Nam có ý kiến như sau:

1. Kính đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo việc thực hiện các 
biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần 
Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội theo Đề cương hướng dẫn đính kèm Công 
văn số 968/UBXH15 ngày 04/8/2022 của Ủy ban xã hội của Quốc hội về Sở Y tế trước 
15h ngày 17/8/2022 để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (đính kèm Đề cương).

2. Báo cáo gửi về Sở Y tế qua Phòng Nghiệp vụ Y, File mềm gửi qua địa chỉ Mail: 
Dr.anhqn@gmail.com, gặp Bs Anh, SĐT liên hệ: 0949953114.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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