
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số: 1627/SYT- NVY 
V/v tăng cường giám sát bệnh 

viêm gan cấp tính không rõ 

nguyên nhân  

     Hà Tĩnh, ngày  20  tháng 5  năm 2022 

                                         

                     nh g i:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

-   c  ệnh viện t ong tỉnh; 

- TTYT c c hu ện  th      th nh phố  

 

Thực hiện Công văn số 2520/UBND-VX1 ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh 

về việc d ch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em; Công văn số 2329/BYT-DP ngày 

09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát t ường hợp viêm gan cấp tính 

không rõ nguyên nhân  Sở   tế  ề ngh  c c   n v  thực hiện c c nội dung sau  â : 

1. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt  ộng phòng chống bệnh viêm gan vi 

rút theo Quyết   nh số 4531/QĐ-BYT ngày 24/9/2021 của Bộ t ưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm gan vi rút giai  oạn 2021 - 2025. 

2. Thực hiện nghiêm chỉ  ạo của Sở Y tế Hà Tĩnh tại Công văn số 

1477/SYT-NVY ngày 09/5/2022 về việc tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp 

tính không rõ nguyên nhân. 

3. Tổ chức các hoạt  ộng cao  iểm hưởng ứng ngày phòng, chống viêm gan 

Thế giới 28/7 hàng năm và  ưa hoạt  ộng này thành hoạt  ộng thường niên của 

  n v . 

Đề ngh  Giám  ốc các   n v  nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như t ên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh; 
- Gi m  ốc và các PGĐ Sở; 

-  e site của ng nh; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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