
 

 

      Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. 

 

   

         Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. 

         Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

          1. Tuyên truyền cho cán bộ,công chức, viên chức và người lao động đón 

Tết nguyên đán vui vẻ,tiết kiệm, tuân thủ an toàn giao thông, đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị.  

     2. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì phối hợp với các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện tốt kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 

25/11/2019 của Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh về triển khai công tác Bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020. 

          3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

          - Chủ trì tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh mùa Đông-Xuân, 

chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, củng cố đội phòng chống dịch cơ 

động, sẵn sàng ứng phó khi có dịch, bệnh sẩy ra. 

         - Duy trì thông tin báo dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

          4. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế: xây dựng kế hoạch phối hợp với 

các lực lượng liên quan đảm bảo công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. 

5. Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa bệnh, 

trang thiết bị y tế, củng cố đội cấp cứu ngoại viện, tổ chức trực 24/24 giờ, thực 

hiện tốt công tác khám chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu bệnh nhân kịp thời. 

 Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các PGĐ Sở ; 

- Các Phòng trực thuộc; 

 - Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT, NVY. 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVY 
V/v thực hiện một số nhiệm vụ 

cấp bách trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 12 năm 2019 
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