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 7 năm 2019

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử
cung trên địa bàn tỉnh Bình Định
giai đoạn 2019 - 2025

Kính gửi:
-

Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Tài chính;
Sở Thông tin và Truyền thông;
Sở Khoa học và Công nghệ;
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh;
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Liên đoàn Lao động tỉnh;
Hội Cựu chiến binh tỉnh;
Tỉnh đoàn Bình Định;
Báo Bình Định;
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

Thực hiện Quyết định số 5240/QÐ-BYT ngày 23/9/2016 của Bộ Y tế về việc
phê duyệt tài liệu "Kế hoạch Hành động quốc gia về dự phòng và kiểm soát ung thu
cổ tử cung giai đoạn 2016 - 2025"; Quyết định số 2402/QĐ-BYT ngày 10/6/2019 của
Bộ Y tế việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử
cung”, Sở Y tế xây dựng “Kế hoạch Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung
trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025” (có bản Dự thảo kèm theo).
Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý và gửi về Sở Y tế theo
đường công văn, hộp thư điện tử: tuntn@syt.binhdinh.gov.vn trước ngày 09/7/2019
để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, NVY.
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