
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SYT-NVYD 
V/v đính chính nội dung  

công văn số 4493/SYT-NVYD 

ngày 17/9/2021 

 Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

               

                                Kính gửi:Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng. 

 

    

Ngày 17/9/2021 Sở Y tế có ban hành công văn số 4493/SYT-NVYD về việc  

 Trung tâm Y tế  Văn Lãng hoạt động trở lại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

y tế tuyến huyện. 

Do có sơ xuất về thời gian, Sở Y tế xin đính chính lại như sau: 

1. Tại dòng đầu tiên của văn bản: 

          - Theo công văn là: Sở Y tế nhận được Tờ trình số 53/TTr-TTYT ngày 

30/6/2021 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng về việc xin tiếp tục KCB trở lại tại 

TTYT huyện Văn Lãng 

          - Đính chính lại: Sở Y tế nhận được Tờ trình số 63/TTr-TTYT ngày 

16/9/2021 của Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng về việc xin tiếp tục khám chữa 

bệnh trở lại tại Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng. 

2. Các nội dung khác: vẫn giữ nguyên như công văn 4493/SYT-NVYD về 

việc Trung tâm Y tế  Văn Lãng hoạt động trở lại theo chức năng, nhiệm vụ của đơn 

vị y tế tuyến huyện. 

          Sở Y tế đính chính lại nội dung như trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BHXH tỉnh; 

- UBND các huyện,TP ; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- TTYT các huyện,TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế ; 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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