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Hà Tĩnh, ngày  08  tháng 5  năm 2019 

   

Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê; 

- Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê. 

 
Thực hiện Công văn số 1683/UBND-KGVX1 ngày 27/3/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phối hợp tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ 

niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn; 

Công văn số 410/SVHTTDL-NNVH ngày 07/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc phân công trách nhiệm phối hợp tổ chức Liên hoan Tuyên 

truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thống 

bộ đội Trường Sơn (Bản sao văn bản gửi kèm). Để buổi Liên hoan diễn ra thành 

công, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chương trình, nội dung buổi 

Liên hoan trong văn bản gửi kèm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê: 

- Cử 01 tổ công tác gồm 01 bác sỹ, 01 điều dưỡng cùng với cơ số thuốc, 

vật tư y tế cấp cứu các bệnh, tai nạn thương tích hay gặp, đảm bảo sức khỏe cho 

các đại biểu, diễn viên về dự Liên hoan. 

- Sẵn sàng nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết 

khác để kịp thời cấp cứu, điều trị nếu xảy ra vấn đề sức khỏe của đại biểu tham 

dự Liên hoan. 

 2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hương Khê: 

Cử Tổ công tác tiến hành kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại các nhà hàng, khách sạn nơi ăn, nghỉ của các đại biểu và các đoàn về 

dự Liên hoan. 

 Nhận được công văn, các Tổ công tác liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức 

(Đ/c Mai Thúc Quyền, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, số điện 

thoại 0913.294.600) để có phương án triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (p/hợp chỉ đạo) 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Chi cục ATVSTP; 

- UBND huyện Hương Khê; 

- Phòng Y tế huyện Hương Khê; 

- Lưu VT, NVY. 

- http://soyte.hatinh.gov.vn.  

- Gửi: Bản điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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