
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /SYT-NVY 

V/v thực hiện Kết luận của Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh 

Quang Tuyên tại cuộc họp Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 

Bắc Kạn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bắc Kạn, ngày           tháng 8  năm 2021 

 

 

 

 

          

Kính gửi:  

 

 

 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố tỉnh Bắc Kạn. 

  

Thực hiện Thông báo số 308/UBND  ngày 26/8/2021 của  Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh 

Quang Tuyên tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn.  

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở 

ngành liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp 

đã chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các khó khăn, vướng mắc, từ đó 

tham mưu, đề xuất việc sửa đổi hoặc điều chỉnh, bổ sung các biện pháp tổng thể 

để triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, 

UBND các huyện rà soát, tham mưu bố trí thêm các chốt kiểm soát y tế nếu cần 

thiết; hướng dẫn việc tổ chức hoạt động của các chốt đảm bảo việc kiểm soát 

người và phương tiện chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. (Có Thông báo kèm theo) 

Để có căn cứ tổng hợp Sở Y tế Bắc Kạn đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế 

trước ngày 29/8/2021 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Với nội dung trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY. 

  

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Tạc Văn Nam 
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