
                                              
Kính gửi:  
                - Các đơn vị trực thuộc; 
                - Văn ph�ng ���� v� ���� các hu��n� th�nh ph� 
                        ��ộ ph�n � t��� 

 

�hực hi�n Văn ��n �� ��������-��r� ng�� ��������� c�� C�c �u�n �� 
���c� �ộ � t� v� vi�c tăng c��ng �i�� tr�� �ử �� các �� thu�c c� th�ng tin đ� 
h�t h�n �ử ��ng tr�n �Cơ �� �� �i�u ���c �u�c gi��� �h�� đ�� hi�n tr�n �Cơ �� 
�� �i�u ���c �u�c gi�� c� th�ng tin v� các �� thu�c đ� h�t h�n �ử ��ng t�i �ột 
�� cơ �� cung �ng thu�c� 

�� đ�� ��� �n t��n ch� ng��i �ử ��ng� �� � t� ��u c�u các đơn vị thực 
hi�n các nội �ung ��u: 

�� Căn c� ch�c năng� nhi�� v� đ��c ph�n c�ng� ph�n c�p� các đơn vị ch� 
động� th��ng �u��n �i�� tr� th�ng tin tr�n h� th�ng �Cơ �� �� �i�u ���c �u�c 
gi�� phát hi�n th�ng tin các �� thu�c đ� h�t h�n h��c ��p h�t h�n t�i cơ �� đ� c� 
�i�n pháp �ử �� �ịp th�i�  

�� Văn ph�ng ���� v� ���� các hu��n� th�nh ph� ��ộ ph�n � t�� 
th�ng �á� các cơ �� tr�n đị� ��n tăng c��ng tự �i�� tr� th�ng tin các �� thu�c đ� 
h�t h�n h��c ��p h�t h�n t�i cơ ��� c�p nh�t th�ng tin th��ng �u��n tr�n h� 
th�ng �Cơ �� �� �i�u ���c �u�c gi��� 

�� �h�nh tr� ��� Văn ph�ng ���� v� ���� các hu��n� th�nh ph� ��ộ 
ph�n � t�� v� các đơn vị �i�n �u�n tăng c��ng c�ng tác th�nh tr�� �i�� tr� đ�i 
v�i các cơ �� c� th�ng tin v� thu�c h�t h�n �ử ��ng tr�n �Cơ �� �� �i�u ���c 
�u�c gi��� �ử �� nghi�� các cơ �� vi ph�� th�� �u� định c�� pháp �u�t� 

�� � t� th�ng �á� đ� các đơn vị �i�t v� thực hi�n���  

 

N��������                                                            
- �h� tr�n; 
- �iá� đ�c ��;                                                            
- �h�nh tr� ��; ����; 
- �� Ki�� nghi�� �����;                                      
- ��u: V�� �V���r�����
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��: �������-�V� Lạn� ��n� n��� �� ���n� � n�� ���� 

V�v tăng c��ng �i�� tr�� �ử �� 
các �� thu�c c� th�ng tin đ� h�t 
h�n �ử ��ng tr�n �Cơ �� �� �i�u 

���c �u�c gi�� 

 



 


