
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v đảm bảo công tác y tế 

trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 

 

 

Kính gửi: 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Bệnh viện Bình Định; 

 - Bệnh viện đa khoa Hòa Bình. 

 

Thực hiện Công văn số 2167/BYT-VPB1 ngày 28/4/2022 của Bộ Y tế về 

việc đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 (đính kèm), Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện, thị xã, thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-

19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nêu cao ý thức và trách nhiệm của cá 

nhân, tập thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. 

2. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các Đơn vị có liên quan 

trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, phòng chống cháy nổ và các vấn đề liên quan khác. 

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Y tế tại 

Công văn số 1484/SYT-NVY ngày 19/4/2022 về việc đảm bảo an toàn giao 

thông và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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